
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0725013-47.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

Vistos, etc.

Nos termos do artigo 356 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/TJMT, 

DEFIRO o credenciamentodo estagiárioALEX JOÃO DE DEUS (OAB/MT 

19.541/E).

 Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para as providências e após 

arquive-se.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0728177-54.2017.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - CDL

ADVOGADO(A):

 OTACILIO PERON – OAB/MT 3684-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa e Custa Judicial proposto por 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS – CDL em benefício próprio, pleiteado 

por seu advogado, referente a guia nº 86439 sob o fundamento de 

pagamento do ato em duplicidade.

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

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

seguintes documentos no pedido:

 CPF e data de nascimento do sócio Nelson Soares Junior o qual consta no 

QSA da Receita Federal.

 E-mail para comunicação.

 Certidão do Gestor Judicial atestando a não utilização da Guia no 

processo nela indicado.

 INTIME-SE a Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

PROCESSO Nº:

2246-69.1977.811.0041 – CÓDIGO 284986

REQUERENTE:

IMOBILIARIA IDEAL LTDA.

ADVOGADA:

 DAYSE GUIMARÃES F. BALDUÍNO – OAB/MT 13.587

 Vistos, etc.

 Considerando que não foi possível a requerente acostar aos autos a 

certidão do imóvel, neste momento não é possível proceder a baixa da 

penhora solicitada por falta de elementos a formar a convicção.

 Assim, retornem os autos ao arquivo.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA (ADVOGADO(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI (ADVOGADO(A))

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA (ADVOGADO(A))

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

GERSON TOME TREVISOL (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

PABLO DOTTO (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI (ADVOGADO(A))

GIOVANY LEITE RAMOS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RAMOS BRANDAO (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo o BANCO SANTANDER 

S/A para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

alusiva à inspeção nos imóveis de matrículas 79.947 e 79.948, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a ser realizado por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

de Just iça  do Estado do Mato Grosso (endereç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 5 de 

setembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067489 Nr: 54308-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA, M. DIESEL 

CAMINHOES E ONIBUS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO VOLVO 

S.A, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, BRIDGESTONE DO 

BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

BANCO RODOBENS S.A., BANCO SANTANDER, LIBRELATO S/A - 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:16.475A/MT, BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - OAB:253.205/SP, 

EVERALDO JOÃO FERREIRA - OAB:1967/SC, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655/SP, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, MARCO HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198/SP

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

realização da Assembleia Geral de Credores, na Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Cuiabá – CDL (Sala JOSEPH MALOUF), sita na Avenida 

Presidente Getúlio Vargas, nº 750, bairro Centro, CEP 78.005-370, 

Cuiabá/MT, em primeira convocação, para o dia 02/10/2018, às 09h00m, e, 

em segunda convocação, para o dia 09/10/2018, às 09h00m, possuindo 

como ordem do dia a aprovação, rejeição ou modificação do plano de 

recuperação, bem como de seu termo aditivo, ambos apresentados pelas 

devedoras.

Despacho/Decisão: Visto.AS recuperandas MAV COMÉRCIO E 
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TRANSPORTES LTDA-ME E OUTRAS, peticionaram às fls. 2060/2061, 

notíciando a este juizo que, “O plano aditivo apresentado pela 

recuperanda, não foi recebido, tampouco foi determinada a inclusão do 

mesmo na ordem do dia”, razão pela qual, pugnam por chamar o feito a 

ordem.Considerando que a falta do Termo Aditivo como ordem do dia, de 

fato, poderá acarretar nulidade do ato, ACOLHO o pedido pleiteado pelas 

recuperandas, e passo a fazer as seguintes deliberações:I.Determino que 

o Sr. Gestor Judiciario, providencie, COM URGÊNCIA, a REPUBLICAÇÃO 

DO EDITAL, que deverá conter o Termo Aditivo ao plano da Recuperação 

Judicial como ordem do dia, conforme pleiteado pelas 

recuperandas.II.Intimem-se IMEDIATAMENTE as recuperandas, via contato 

telefônico, ante a urgência que o caso requer, para queprovidencie a 

retirada do edital e proceda à publicação no Diário Oficial e em jornal de 

grande circulação, bem como proceda à afixação da convocação da 

assembleia, de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (art. 36, § 

1º, da Lei 11.101/2005).III.Seja realizada a imediata publicação desta 

decisão, também no Diario da Justiça Eletrônica, visando dar o mais amplo 

conhecimento da realização da AGCe do conteudo desta 

decisão.Expeça-se o necessario, dando-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se.

Advertência: Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação 

judicial e de seu termo aditivo a serem submetidos à deliberação na 

assembleia diretamente com a administradora judicial, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, com endereço na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, n.º 2.254, Ed. American Business Center, 10º andar, sala 

1.006, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3027-2886, site 

www.aj1.com.br, e-mail mav@aj1.com.br. Ademais, os credores poderão 

ser representados na Assembleia Geral por mandatário ou representante 

legal, desde que entregue à administradora judicial, até vinte e quatro 

horas antes da data prevista neste instrumento convocatório, documento 

hábil que comprove seus poderes ou indique as folhas dos autos em que 

ele se encontre (art. 37, § 4º, da lei 11.101/2005).

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, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74746 Nr: 4134-09.1996.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: VAN LEER EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELTA CONSTRUTORA ELETRICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Therezinha de Jesus da Costa 

Winkler - OAB:25730/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MOREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:5882/MT

 Impusionando o feito, intimo a requerente para se manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161089 Nr: 36415-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDR DA SILVA LEMOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:3287/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, TONY VITOR SANTOS SOUSA - 

OAB:10460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258804 Nr: 23955-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR RIBEIRO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA-ME, EXPRESSO JUARA LTDA, QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696/MT, ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - OAB:14027, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO 

DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078, WILSON 

ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1316898 Nr: 12394-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA - OAB:15.863, LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

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

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1209135 Nr: 8132-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA NOBRE DE ASSIS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258810 Nr: 23959-98.2017.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIER CAETANO DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a parte autora a manifestar-se nos autos 

no prazo de cinco (05) dias, conforme despacho transcrito: Vistos. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do parecer do administrador judicial, oportunidade em que deverá 

colacionar os documentos complementares pertinentes. Com a 

manifestação, intime-se a recuperanda para, no mesmo prazo, se 

pronunciar. Após, intime-se o administrador judicial para, em 05 (cinco) 

dias emitir o seu parecer. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 166553 Nr: 16264-50.2004.811.0041

 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: COOPERATIVA AGRARIA MISTA ENTRE RIOS LTDA, 

COOPERSUL - COOP. CENTRAL AGROP. DOS CAMPOS GERAIS LTDA, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVERPAR S/A 

INDUSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624, ARMANDO VICENTE NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, 

FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, HIANAE SCHRAMM - 

OAB:30944, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, 

MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, RENATO CESAR VIANNA 

GOMES - OAB:2713-A/MT

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

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE 

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

OAB:5.222/MT, JOCLE JEFERSON PROCÓPIO - OAB:19.386, LEANDRO 

A. FELMANN - OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT, PAULO 

SCHNEIDER - OAB:8117, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 798252 Nr: 4640-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEIVIDI ALVES DE JESUS, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

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

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

OAB:9.237/MT, SAMUEL DORNEL CAMPOS BATISTA - OAB:14713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318443 Nr: 12787-28.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LILA DE CAMPOS, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA E INFORMATICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO A. DE OLIVEIRA ABREU 

JR. - OAB:9.679/SC, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, por seu advogado, 

para no prazo de 15 dias emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; b) CTPS; c) 

comprovante de endereço. No mesmo prazo, deverá o patrono da parte 

autora promover a assinatura da peça exordial, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 804602 Nr: 11063-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

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

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

OAB:12.198-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOARES - 

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

OAB:229571/SP

 Intimo a parte exequente para indicar bens de propriedade da executada, 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206500 Nr: 7036-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PINHEIRO MIRANDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, Stella aparecida da Fonseca Zeferino da Silva - 

OAB:5.458-B, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1067489 Nr: 54308-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA, M. DIESEL 

CAMINHOES E ONIBUS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO VOLVO 

S.A, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, BRIDGESTONE DO 
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BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

BANCO RODOBENS S.A., BANCO SANTANDER, LIBRELATO S/A - 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:16.475A/MT, BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - OAB:253.205/SP, 

EVERALDO JOÃO FERREIRA - OAB:1967/SC, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655/SP, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, MARCO HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198/SP

 Visto.

AS recuperandas MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME E 

OUTRAS, peticionaram às fls. 2060/2061, notíciando a este juizo que, “O 

plano aditivo apresentado pela recuperanda, não foi recebido, tampouco 

foi determinada a inclusão do mesmo na ordem do dia”, razão pela qual, 

pugnam por chamar o feito a ordem.

Considerando que a falta do Termo Aditivo como ordem do dia, de fato, 

poderá acarretar nulidade do ato, ACOLHO o pedido pleiteado pelas 

recuperandas, e passo a fazer as seguintes deliberações:

I. Determino que o Sr. Gestor Judiciario, providencie, COM URGÊNCIA, a 

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL, que deverá conter o Termo Aditivo ao plano 

da Recuperação Judicial como ordem do dia, conforme pleiteado pelas 

recuperandas.

II. Intimem-se IMEDIATAMENTE as recuperandas, via contato telefônico, 

ante a urgência que o caso requer, para que providencie a retirada do 

edital e proceda à publicação no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação, bem como proceda à afixação da convocação da assembleia, 

de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (art. 36, § 1º, da Lei 

11.101/2005).

III. Seja realizada a imediata publicação desta decisão, também no Diario da 

Justiça Eletrônica, visando dar o mais amplo conhecimento da realização 

da AGC e do conteudo desta decisão.

Expeça-se o necessario, dando-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206830 Nr: 7332-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALMEIDA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1267284 Nr: 26769-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO DE CAMARGO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:3287/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 724876 Nr: 20560-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MARGARETH KRAUSE, ASSIS & BRANDÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - OAB:9490/O, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAM - OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal do administrador judicial para se 

manifestar do sem que houvesse qualquer manifestação. Impulsionando o 

feito, reiterando a certidão de fls. 298, procedo a intimação do 

administrador judicial para se manifestar acerca da decisão de fls. 

240/241 dos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1321869 Nr: 13753-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MARSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA MARQUES PALETT - 

OAB:11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda do Juizado Especial Cível, que reconheceu a existência de crédito 

no valor de R$ 19.324,66 (fl. 07), atualizado até 06/2018, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 05/03/2014.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174825 Nr: 42046-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO APARECIDO CAMARGO, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODEVALDO LEOTTI - 
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OAB:5097/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Após, renove-se vista ao administrador judicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126271 Nr: 21419-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES TEODORO, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304, 

NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277565 Nr: 1067-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA NACIONAL, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS NETO 

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

Intime-se a falida para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293509 Nr: 6012-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAGO SOARES SANTARINO, RAFAEL HENRIQUE 

TAVARES TAMBELINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN GNOATTO - OAB:5.310/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES 

TAMBELINI - OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485

 Visto.

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

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1153054 Nr: 33100-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - CCEE, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VANIA WONGTSCHOWSKI KLEIMAN - 

OAB:183.503 SP

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

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176562 Nr: 42654-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS KLEGIN SANTANA, PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI FERREIRA DE SOUZA - EPP, REPRIKIDS 

COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES E BRINQUEDOS LTDA, MARLI FERREIRA DE 

SOUZA DE PAULA, SP PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA, RM COMERCIO DE BRINQUEDOS E CONFCÇÕES LTDA - EPP

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

OAB:15.488/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, DANIELA WINTER CURY - OAB:86.861B/RS, ROSANE 

SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, VERÔNICA LAURA CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/MT

 Visto.

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

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes a advogada (LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA) para atuar junto ao 

presente feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1103828 Nr: 12055-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DIAS DE SOUZA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:16372/O, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto. A falida embargou a decisão que reconheceu o crédito do 

habilitante no valor de R$ 313,589,71, e determinou sua inclusão na classe 

extraconcursal trabalhista (fls. 147/149). O habilitante e o administrador 

judicial manifestam pela rejeição dos embargos e manutenção da sentença 

por todos os seus fundamentos (fls. 151/152 e 156/159). Pois bem. É 
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certo que os embargos de declaração constituem-se em meio apropriado 

para suprir eventuais falhas na decisão, de modo a esclarecer 

obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões verificadas na 

decisão embargada. Analisando tanto a matéria objeto dos embargos 

quanto o teor da decisão recorrida, constato que inexiste na decisão 

embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a 

utilização dos presentes embargos. Nota-se, no caso em análise, o nítido 

propósito do embargante de rediscutir a matéria, o que é vedado em sede 

de embargos de declaração, devendo o mesmo valer-se das vias 

adequadas para atingir seu desiderato.Diante do exposto, REJEITO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ofertados pela falida às fls. 147/149, 

persistindo em seu inteiro teor a sentença proferida à fl. 145.Intimem-se. 

Cumpra-se dando ciência ao Ministério Público e ao administrador judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1119688 Nr: 18625-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANICE FREITAS DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, THAIANA A. S. LATORRACA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 15.360

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

 Visto.

JURANICE FREITAS DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA E OUTROS (CÓDIGO 800492), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 20.727,49, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 07/41).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

R$ 20.263,41 (fls. 51/54).

Parecer do Ministério Público (fls. 58/59).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 20.727,49, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0001221-57.2014.5.23.0003.

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

cálculo atualizado, no valor de R$ 20.727,49, tendo em vista que o cálculo 

foi atualizado erroneamente pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

JURANICE FREITAS DOS SANTOS, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 20.263,41, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1120611 Nr: 19068-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA DA SILVA OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1187848 Nr: 543-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMÍLIA EVANGELINA SILVA 

MACHADO - OAB:10.460/MA, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda a retificação do crédito de 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$ 7.470,58, classificado como 

trabalhista. Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126863 Nr: 21664-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PADILHA DE CARVALHO, ANTONIA CORREA 

DE CARVALHO, FERNANDO COSTA FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, FERNANDO COSTA FERNANDES - OAB:, MARCELO 

ALVES PUGA - OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, proceder ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar documentalmente 

a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1201047 Nr: 4974-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY RODRIGUES RAMOS, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

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

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (JOÃO VÍTOR MOMBERGUE NASCIMENTO) para 

atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232092 Nr: 15551-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Visto.BANCO DO BRASIL S/A promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a falência de COTTON KING LTDA (Código 459997), 

requerendo a inclusão do valor de R$ 1.882.081,11, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu ser 

necessários (fls. 04/10).Pela decisão exarada à fl. 14, foi determinada a 

intimação do requerente para promover o recolhimento das custas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, sob 

pena de cancelamento da distribuição.Como se infere pelo teor da certidão 

de publicação (doc. anexo), a parte autora, apesar de regularmente 

intimada na pessoa do advogado que assinou a petição inicial (fl. 04-v), 

para promover o recolhimento das custas . 1. O cancelamento da 

distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de 

prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se que o 

acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 

Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se 

conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) 

(destaquei)Assim, considerando que apesar de intimado por intermédio do 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10269, na pessoa do advogado que assinou 

a petição inicial (fl. 04-v), o requerente não promoveu o recolhimento das 

custas processuais, deixou transcorrer o prazo de 10 dias úteis que lhe 

foi concedido às fl. 17, sem apresentar justificativa do não cumprimento da 

determinação judicial, assim, determino o cancelamento da distribuição, 

com fundamento no artigo 290, do Código de Processo 

Civil/2015.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111966 Nr: 15515-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZEMAR ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15179

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

SILVA - OAB:6565/MT

 Visto.

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

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (LEANDRO DOS SANTOS TURATI) para atuar junto 

ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1307453 Nr: 10237-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Barini Nespoli - 

OAB:OAB/MT 9.229

 Visto.

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

efeitos (fls. 35/36).

II - Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO interposta por BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A por dependência aos autos da falência de 

COTTON KING (Processo nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 372244 Nr: 8973-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO THOME LTDA, 

LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE VIROLOGIA E 

APOIO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ 

LTDA, FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI, ARQUIVOTECA - CENTRAL DE 

GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA, BRUNO FERREIRA MELO LEÃO, JOSE 

EURIPEDES LEAO, DIOGO FERREIRA MELO LEAO, PRISCILA FERREIRA 

MELO LEÃO GOMES, MARLI PASINATO, MARIA OZANA DE SOUZA 

SILVA, SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA CAMPOS, 

APARECIDA JUVENTINA DE ABREU, DENISE RODRIGUES, JANAINA 

VIEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - 

OAB:9758, JOSE DE ALENCAR SILVA - OAB:7359/MT, KILZA GIUSTI 

GALESKI - OAB:8660/MT, LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228, 

LUIHANA PASINATO GOMES - OAB:20881/O, MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT, ROBER 

CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, Tony Vitor Santos de Souza - 

OAB:10.460/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 Certifico que decorreu o prazo legal dos credores para se manifestarem. 

Impulsionando o feito, abro vista às falidas para que em 72 horas 

apresentarem manifestações que entenderem pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1184448 Nr: 45317-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCÍDIO FAVA MARCHEZINI, MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

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

MIRANDA - OAB:9779, DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - 

OAB:6.485 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 890785 Nr: 23742-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE FÁTIMA SOARES NERES, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:266539-SP, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241754 Nr: 18624-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MURTHA BRANDÃO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, FRANKLIN ANTONIO INÁCIO FREITAS - OAB:13.155

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

MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR

 Visto.

MARIA JOSÉ MURTHA BRANDÃO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO 

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

de R$ 8.023,80, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 04-v/09 e 13/18).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

R$ 8.488,17 (fls. 24/28).

Parecer do Ministério Público (fls. 29/30).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Quinta Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT que reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 

8 .023 ,80 ,  r esu l t an te  do  p rocesso  d e  e x e c u ç ã o  n º 

8013543-93.2010.811.0003.

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

cálculo atualizado, no valor de R$ 8.488,17, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

MARIA JOSÉ MURTHA BRANDÃO, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 8.488,17, classificado como concursal quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232107 Nr: 15566-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARQUES DE MORAES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA MERTALURGICA LTDA

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

SILVA - OAB:6565, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 36/37, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1308528 Nr: 10503-47.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALOMÃO SOARES, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NESPOLI - 

OAB:9229MT

 Visto.

Intime-se a sra. REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB/MT 7712, para assinar 

sua manifestação de fls. 30/31, sob pena de desentranhamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1308529 Nr: 10504-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERT HUBER

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

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

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NESPOLI - 

OAB:9229MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 Visto.

Intime-se a sra. REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB/MT 7712, para assinar 

sua manifestação de fls. 30/31, sob pena de desentranhamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304898 Nr: 9666-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO MARTINS DA SILVA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 
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OAB:14606/MT

 Visto.

EDVALDO MARTINS DA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA 

LTDA (CÓDIGO 1146110), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

12.589,27, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 06-v/28).

A Administradora Judicial e a recuperanda manifestam pela retificação do 

crédito da habilitante (fls. 30/32 e 34/35).

Parecer do Ministério Público (fls. 42/44).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 12.589,27, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0001454-05.2015.5.23.0008.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda a retificação do crédito de 

EDVALDO MARTINS DA SILVA, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$ 12.589,27, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199456 Nr: 4515-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL FERREIRA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT

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

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 16/17, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo 

comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309878 Nr: 10824-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO LUIZ DA SILVA ME, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDINA APARECIDA LOPES - 

OAB:24339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda do Juizado Especial, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 12.858,46 (fl. 05-v), atualizado até 11/12/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 01/10/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282347 Nr: 2508-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELIA INACIO DE SALES MORAIS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763/A, SARA DE LOURDES S. ORIONE E BORGES - OAB:OAB/MT 

4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAPRIATA - 

OAB:16876

 Visto.

KELIA INACIO DE SALES MORAIS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (CÓDIGO 1061850), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 6.771,31, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 06/22 e 28).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela retificação do 

crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 35/39 e 41/43).

Parecer do Ministério Público (fl. 46/48).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 6.771,31, resultante da reclamação trabalhista nº 

0001301-72.2015.5.23.0007.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

KELIA INACIO DE SALES MORAIS, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 6.771,31, 

classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223749 Nr: 12752-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EULALIA DE FRANÇA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763/A, JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, ROSENILDA 

VINDOURA GOMES - OAB:11.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Visto.

MARIA EULALIA DE FRANÇA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de ECOLÓGICA 

SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (CÓDIGO 1061850), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 7.728,00, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 08/43).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

6.130,77 (fls. 54/56).

Parecer do Ministério Público (fls. 61/63).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 
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documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 7.728,00, resultante da reclamação trabalhista nº 

0001506-04.2015.5.23.0007.

Ocorre que, assiste razão a administradora judicial ao informar que o 

crédito da habilitante é de R$ 6.130,77, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

MARIA EULALIA DE FRANÇA, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 6.130,77, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1312814 Nr: 11564-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA PRO-MASTER LTDA ME, MASAMITSU 

TAKANO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Emily do Nascimento 

Souza - OAB:OAB-MT 19.960-O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

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

oriunda do Juizado Especial, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 18.401,54 (fl. 05), atualizado até 09/05/2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 01/10/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278111 Nr: 1263-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERTON DE PAULA VITOR, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA, 

MECANICA TAVARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - 

OAB:16.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Visto.

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

efeitos (fls. 30/31).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CLEVERTON DE 

PAULA VITOR, por dependência aos autos da recuperação judicial da 

MECÂNICA TAVARES LTDA - ME E OUTRAS (Processo nº 

17723-04.2015.811.0041 – Código 988084), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318672 Nr: 12838-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAUBER FERNANDES DE SOUSA, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3.897-E/MT, CHARLTON DAILY GRABNER - OAB:228/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

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

Anote-se.

II - Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito, nos 

termos do art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1284507 Nr: 3090-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMO PEREIRA DE SOUZA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, LUÍZ 

HENRIQUE CARLI - OAB:8.559 / MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206484 Nr: 7020-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE BATISTA DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DA 

FONCECA Z. DA SILVA - OAB:15.863, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, Stella aparecida da Fonseca Zeferino da Silva - 

OAB:5.458-B, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 
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OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1272659 Nr: 28510-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO FERNANDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA TAVARES LTDA - ME

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL 

- OAB:10566/MT, Homero Lima Neto - OAB:23064/O, JULIANA 

MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para o administrador judicial se 

manifestar sem que houvesse qualquer manifestação. Impulsionando os 

autos, reitero a decisão de fls. 57 para intimar o administrador para que se 

manifeste dando seu parecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 76178 Nr: 12984-76.2001.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE TRESE CONSTR.E 

INCORPORADORA LTDA., RONIMARCIO NAVES, CERÂMICA ALICERCE 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAM - OAB:5933-B, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, ROBER 

CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Síndico da Massa Falida, pra 

manifestar-se nos autos no prazo de cinco (05) dias, conforme despacho 

transcrito: Vistos. Incidente ajuizado por Massa Falida de Trese 

Construtora e Incorporadora Ltda. 1. Defiro o pedido de fl. 829, devendo a 

Secretaria promover as anotações necessárias. 2. Intime-se o síndico da 

massa falida para, em 05 dias, manifestar-se quanto à petição de fls. 

826/827, requerendo o que entender pertinente. Após, conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 07 de agosto de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 230793 Nr: 330-81.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982/MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÂO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3.613-B/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1319321 Nr: 13022-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: REGIANE ALVES DA CUNHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

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

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

OAB:OAB/MT 9229

 Visto.

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

efeitos (fls. 19/20).

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

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

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

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

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241763 Nr: 18631-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOY GONÇALVES FILHO, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE 

- OAB:OAB/MT 7547, PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:10108

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

 Visto.

Intimem-se as falidas para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 882857 Nr: 18454-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, 

RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO - 

OAB:OAB/SP 20.047, BENEDICTO CELSO BENÍCIO JUNIOR - 

OAB:131.896/SP, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 122, devendo a Secretaria promover as anotações 

necessárias.

Considerando o teor da certidão de fl. 113, deverá a Secretaria certificar 

sua publicação, bem como, o decurso de prazo para apresentação de 

impugnação pela parte autora.

Após, conclusos.
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Às providências.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176913 Nr: 42779-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MOURA REIS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, SILVANA NOVAES SANTOS - OAB:17644

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

 Visto.

Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 15 dias 

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 76178 Nr: 12984-76.2001.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE TRESE CONSTR.E 

INCORPORADORA LTDA., RONIMARCIO NAVES, CERÂMICA ALICERCE 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAM - OAB:5933-B, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, ROBER 

CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT

 Vistos.

Incidente ajuizado por Massa Falida de Trese Construtora e Incorporadora 

Ltda.

1. Defiro o pedido de fl. 829, devendo a Secretaria promover as anotações 

necessárias.

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

quanto à petição de fls. 826/827, requerendo o que entender pertinente.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1173044 Nr: 41329-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, ESPÓLIO DE ARLY 

IVÃ RIGODANZO, ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO JUNQUEIRA, VANDERLOI JOSÉ 

FORGIARINI, JOSIAS CORREA NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:21.066/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:19631/O

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

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

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

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

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

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

usque 1220 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 783308 Nr: 37003-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. 

A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLUB LTDA EPP, VALMIR NERI, NAIR 

SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:DF/35.306, MARCELA DE LIMA DA COSTA - OAB:25812/DF, 

RENATA BALDUINO DE OLIVEIRA - OAB:28.718/DF, RODRIGO LUIS 

FERREIRA - OAB:20452/O, THÁSSIA ROCHA S. B. TOLENTINO - 

OAB:31.539/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme CERTIDÃO de fls. 179, cujo ato incompleto foi a CITAÇÃO dos 

Requeridos, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO 

DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a pendencia, novas 

diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário 

independentemente de novo impulso Judicial, desde que não demande 

alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 351010 Nr: 21601-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON FERREIRA DA CUNHA, CLÉA REGINA 

ARTHUR GONÇALVES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR MARINHO DA SILVA, ESPÓLIO DE 

FRANCISCA JULIA DE ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT, DOMINGOS SAVIO FIGUEIREDO DE ARRUDA - OAB:9423 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES DE SIQUEIRA 

- OAB:6217-B, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611-MT

 Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao saneamento do feito, 

nos termos do artigo 357, II do CPC. 1.Como se trata de ação possessória 

e posse é fato, bem como o ônus de comprová-la recai sobre o autor 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto de ato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a)a origem da POSSE do 

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

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

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

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

pontos controvertidos acima, defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimentos pessoais.3.Designo audiência de instrução para o dia 

18/10/2018 às 16h30min.4.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias 

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

do CPC.5. INTIMO 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.6.RESSALTO que aos advogados das 

partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato, nos termos do 

artigo 450 do CPC. À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 

dias, em havendo manifestação, façam-me os autos conclusos. 

8.INTIME-SE, pessoalmente autor 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 
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aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 240192 Nr: 8918-77.2006.811.0041

 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: HÉLIO ESTEVES DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE PAIVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERÔNICA BRUNKHROST 

BORTOLASSI - OAB:PR/48.467

 Vistos.

1. Indefiro o pedido formulado pela Defensoria Pública às fls. 432/433, 

visto que tal pedido deveria ser analisado na fase de prolação de 

sentença, e, um caso de recurso, no referido acórdão, não podendo este 

juízo modificar o que foi decidido pelo E. Tribunal de Justiça.

2. Não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1210424 Nr: 8541-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES, LENA GLÓRIA 

VARANDA VENTRESQUI GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MINI 

PRODUT RURAIS SESMARA DE CAETANO DA C. MONTEIRO, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES 

- OAB:3321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Vistos.

Às fls. 249/263, os exequentes aportaram recurso de embargos de 

declaração, e, às fls. 264/274, os executados.

Desta feita, nos termos do art. 1.023, §2º do CPC, INTIMO a parte 

embargante e embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 824723 Nr: 30768-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MAURO RIBEIRO LEITE, THELMA ARRUDA 

RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO MATO DE MORAES, VALDIRZA DE 

CERQUEIRA SEBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PATRICIA BARROS 

DORILEO - OAB:, LILIAN VANESSA MENDENÇA PAGLIARINI - 

OAB:8400/MT

 Finalidade: Intimação

Certifico que impulsiono os presentes para intimação do executado, na 

pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito informado às fls. 202/205, nos termos da r. decisão 

de fl. 206.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 742341 Nr: 39226-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SILVA, MARIA AUXILIADORA DE 

AMORIM, JOÃO DO CARMO, JOSÉ CARLOS DE SOUZA SENA, VALDIR 

PEDRO S. SAMPAIO, JOEL OLIVEIRA DE MOURA, SANDRA MARA DIAS, 

REGINALDO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO 

CARMO - OAB:15229/MT

 Vistos.

INTIMO a parte ré, via DJE, para, querendo, em 05 dias, manifestar-se 

sobre o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora à fl. 

217.

Certifique-se o decurso do prazo, após, conclusos com ou sem 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 753776 Nr: 5718-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ENEIDA FIGUEIREDO DA SILVA, JOSÉ 

CONDE DA SILVA

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

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

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412/MT

 Vistos.

INTIMO a parte ré, via DJE, para manifestar anuência sobre o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora à fl. 164, em 05 dias, sob 

pena de aceitação tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos para 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 754165 Nr: 6129-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA SAMARA CALONGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENY PIRES DOS SANTOS, GILSON ROMULO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, HELUI CALONGA ALI DAHROUGE - 

OAB:4300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944/MT, 

MARCELO FALCAO FERREIRA - OAB:11242, MARCELO FALCÃO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 11.242, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Vistos.

INTIMO a parte exequente, VIA DJE, para manifestar quanto ao pedido de 

fl. 261.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1255804 Nr: 22903-30.2017.811.0041

 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: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, ANDRE 

MARASCHIN, ALYSSON ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE RESENDE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES, MARIA 

FRANCISCA RASQUERI MENDES, PRISCILA RASQUERI MENDES 

MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO 

RASQUERI MENDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOMEDES LINDOLFO 

FREITAS NETO - OAB:9.277/MT

 Vistos.

Ante a propositura dos embargos de declaração às fls. 1086/1088v, 

INTIMO a parte ré, para, querendo, em 05 dias, manifestar-se, nos termos 

do art. 1023, §2º CPC.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para decisão, com ou sem 

manifestação.

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 869394 Nr: 9105-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURECI CORREA MARQUES, DANIEL 

ARANTES MARQUES, FABIANO ARANTES MARQUES, DANIELA 

ARANTES MARQUES, ADALCI FERREIRA DIAS, FLÁVIA ROBERTA 

ARANTES MARQUES QUEROBIM, MARIA FERNANDA CORREIA 

MARQUES, MARIA EDUARDA CORREA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - 

OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON 

FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, TANIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLAINY MARIA ARAUJO 

LOPES GARCIA - OAB:, CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES GARCIA - 

OAB:20.532/MT, ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:, ROSÂNIA SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:18513, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 Vistos.

1. Junto neste ato a decisão proferida no recurso de agravo de 

instrumento 1006387-07.2018.8.11.0000, bem como as informações 

prestadas ao douto relator.

2. Mantenha-se os autos conclusos para sentença, observando-se a 

ordem de conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 709931 Nr: 2842-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HALLEY DIGITAL MÁQ E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., ANTONIETA AMARAL PONTES PONCE, 

BENEDITO MARQUES DE OLIVEIRA, JORGE MARTINS DA SILVA, 

ADRIANA DA SILVA, DEVAIR GUIDO PEREIRA, PEDRO PEREIRA DA 

SILVA, DEVANIR GUIDO PEREIRA, GABRIEL BATISTA DE OLIVEIRA, 

MARIA VILMA DO NASCIMENTO SANTOS, MARINEIS RODRIGUES 

PEREIRA, NAIR FERNANDES AMARO, OLITA GUIAMÃES DE FREITAS, 

CARMINDO ALVES DA GUIA, JORGE MARTINS DA SILVA, SALVADOR 

RODRIGUES DE CAMPOS, JOCILENE RONDON DE ARRUDA, BRUNA 

MEDEIROS GOTTARDI, HUMBERTO LOPES DA COSTA, VALDEMIR 

NASCIMENTO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES

 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

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Ante a decisão proferida nos autos de conflito de competência nº. 

1007687-38.2017.8.11.0000/PJE, juntado às fls. 443/448, REMETAM-SE os 

autos ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com as nossas 

homenagens e após as baixas e providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1326153 Nr: 14782-76.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WOLFGANG HERMANN MOCKER, ESPÓLIO 

DE ELZIRA PINTO MOCKER, MARILENE BENEDITA MOCKER DE 

SANT'ANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDSON JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINNE BANHOS DO CARMO 

CASTRO - OAB:51.348/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique-se quanto à tempestividade dos embargos à execução e 

apense-se aos autos de código 1067698 – numeração única 

54366-58.2015.811.0041.

2. Se tempestivos, intime-se a parte exequente para manifestar-se, no 

prazo de 15 dias.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 799716 Nr: 6144-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO, 

SIRLENE FELIX DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDI - 

CURADORA - OAB:4.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 Vistos.

INTIMO a parte exequente, para que no prazo de 05 dias, manifeste o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1031185 Nr: 37343-02.2015.811.0041

 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: JORGE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLEY DIGITAL MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA., SOLA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos.

Ante a decisão proferida nos autos de conflito de competência nº. 

1007687-38.2017.8.11.0000/PJE, que junto neste momento, tendo em vista 

ter sido juntada apenas nos autos em apenso de código 709931, 

REMETAM-SE os autos ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

com as nossas homenagens e após as baixas e providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 707193 Nr: 921-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERICE DA SILVA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO A. DE ANDRADE

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

FUNDIÁRIO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 17 de 229



CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7.438/MT

 Vistos.

1. Ante a juntada do laudo pericial às fls. 335/363, intimo as partes para 

manifestarem-se quanto ao seu teor, no prazo de 15 dias, nos termos do 

artigo 477, §1º do CPC.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1039445 Nr: 41383-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONAI JOSÉ DE MENDONÇA, ERIC JOSÉ RECK DE 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TERRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162-MT

 Vistos.

INTIMO o autor, via DJE, para que no prazo de 05 dias, comprove a 

publicação do edital de citação, juntando aos autos o comprovante de 

forma legível, uma vez que o documento juntado à fl. 166 verso, não é 

possível verificar a sua autenticidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 775149 Nr: 28391-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONYRIA NADJA MORAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUALDO SANTOS GUIMARÃES

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GOMES DOS 

SANTOS - OAB:10366/MT, GIDERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:14.797/MT, MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - 

OAB:17461/O

 Vistos.

Ante a ausência de requerimentos na manifestação de fl. 186, da 

Defensoria Pública na qualidade de patrona da parte autora, determino que 

sejam cumpridos os atos necessários à realização do ato.

Consigo que é dever da parte manter seu endereço informado em juízo, e 

eventual ausência de localização no endereço informado presumir-se-á 

como válida a respectiva intimação, nos termos do artigo 274, Parágrafo 

Único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 756470 Nr: 8578-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONE PARKING ESTACIONAMENTO, MARCOS CESAR 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BUENO DIAS, MARILZA CRISTINA 

BUENO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:OAB/MT 10.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12.368-B

 Vistos.

1. Ante o transcurso do prazo para pagamento voluntário, intime-se a 

parte exequente, para querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 812999 Nr: 19481-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO NEY DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL LOUZADA DA CRUZ, ASER 

LOUZADA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 Vistos.

1. Os pedidos formulados às fls. 852 e 853 pela Defensoria Pública devem 

ser formulados perante o juiz deprecado, pois é ele o responsável pelo 

agendamento da audiência.

2. Com relação ao documento juntado às fls. 854/856, e fls. 857/858, intimo 

as partes para querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias.

3. Determino ainda a expedição do ofício à comarca deprecada a fim de 

que preste informações quanto ao seu cumprimento, ante o longo 

transcurso de prazo para realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 911570 Nr: 37892-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DA CUNHA CARMO, MANOEL JOSÉ 

DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9.943

 Vistos.

INTIMO as partes, VIA DJE, para que tomem ciência dos ofícios encartados 

às fls. 419 e 426, bem como providenciem os documentos solicitados pelo 

INTERMAT às fls. 423/424.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 873403 Nr: 12140-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY MEDEIROS, LENY SOARES DA SILVA, SILVO 

ALVES RODRIGUES, VALDERI BATISTA DE SOUSA, SALVELINDA 

FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, MARCILENE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Vistos.

1. Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 292.

2. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 393658 Nr: 29103-34.2009.811.0041

 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: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MOTA, ADEMIR ANTONIO LANG, 

BENEDITO MISRE DA SILVA, FRANCISCO DE TAL, JOSÉ CAETANO 

RIBEIRO, JOÃO ANGÉLICA, MANOEL CARNEIRO DA SILVA, MANOEL 

CECILIO, NECI MARTINS LIMA, NEWTON MACIEL, NILO PEREIRA DOS 

SANTOS, LUIZ NERES CARDOSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B/MT, 

MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B

 Vistos.

Ante a interposição do recurso de agravo de instrumento com pedido de 

reconsideração da decisão, entendo pertinente colher prévia 

manifestação das partes, além de parecer ministerial.

Portanto, INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, em 05 dias, se 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 748156 Nr: 45448-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE SENA, ELIEL ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RYOICHI SAKITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT, Roney Assunção dos Santos - OAB:10040-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Vistos.

Em atenção à certidão de fl. 169, INTIMO o exequente, via DJE, para 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 402718 Nr: 35209-12.2009.811.0041

 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: JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO, JULIO DE 

FIGUEIREDO FARIA, ELVIRA MARIA PALMA DE ARRUDA COSTA, 

ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO, THEMIS DE ALMEIDA PALMA DE 

ARRUDA, ANA TERESA PALMA ARRUDA, LUIZ CARLOS TICIANELLI, 

MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:5332 - B, AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - 

OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230.940/SP, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, 

ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - OAB:OAB/MT 7.921, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - 

OAB:272.286/SP, JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14.038, 

JOSÉ LUÍS BLASZAK - OAB:10.778-B, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, MÁRCIA REGINA DE AGUIAR MOREIRA - 

OAB:13.606-B/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - 

OAB:15.772/PR, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA 

MORAES - OAB:13.096-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO RIBEIRO FILHO - 

OAB:4785/MT, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT, 

WINSTON LUCENA RAMALHO - OAB:7435/PB

 Vistos.

INTIMO as partes, via DJE, para se manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, em 15 dias.

Não havendo manifestação, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 926889 Nr: 47581-17.2014.811.0041

 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: JOSILAINE CRISTINA DE MATTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, WAGNER GARCIA BELUFI, EVA GRACIELA FERNANDES PICINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Vistos.

Às fls. 143/144, o Cartório do 1º Ofício da comarca de Santo Antônio de 

Leverger, suscitando questões para o cumprimento da decisão que 

homologou o acordo entre as partes.

Às fls. 146/147, a autora informou a área, objeto desta lide não é 

abarcada pela discussão com o Círculo Militar, que limita-se a apenas 

14,7447 hectares de um total de 122 hectares, pugnando pela 

determinação de registro do acordo.

Às fls. 155/156, a ré informou que o imóvel estaria fora da área discutida 

com o Círculo Militar.

Às fls. 168/169, o Ministério Público ofertou parecer pugnando pela 

averbação da sentença homologatória na matrícula 3966 do 1º Serviço 

Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger.

Decido.

Assiste razão ao Ministério Público quanto à possibilidade de averbação 

do acordo na matrícula originária, que não gerará qualquer prejuízo às 

partes.

Destaco que o registro público, em verdade, trará maior segurança jurídica 

aos envolvidos nesta demanda, bem como a eventual discussão para com 

o Clube Campestre Círculo Militar, pois constará expressamente as 

alterações na matrícula original.

Desta forma, acolho o parecer ministerial e determino a averbação da 

sentença homologatória de acordo na matrícula 3966 do 1º Serviço 

Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger.

Expeça-se novo ofício ao serviço registral, para que proceda com a 

averbação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 839842 Nr: 44296-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR DE TAL, VALDIRENE LEAL DA SILVA, 

SIRLEY SOARES, KÁTIA VANESSA SARAIVA DA SILVA, OLAVO DA 

SILVA MARTINS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

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

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

OAB:, MARIA JOSÉ BARBOSA FERREIRA - OAB:15943/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que não há mais razão para suspender o 

cumprimento da liminar conforme acordo em audiência de conciliação de 

fls. 196/197.

Isto porque, já transcorridos mais de 04 anos desde a tratativa inicial, com 

diversos pedidos de cumprimento e dilação de prazo pelos requeridos que 

até o momento não solucionaram a questão.

Destaco ainda que há grandes dívidas relacionadas ao condomínio que 

também não vendo sendo pagas pelas requeridas, e também há dívidas de 

IPTU, o tem gerado enorme prejuízo à parte autora, conforme documentos 

de fls. 329/361.

1. Portanto, determino a imediata desocupação dos imóveis a seguir 

relacionados:

 Residencial Porto do Sol:

Bloco Apartamento

B4 201

B4 303

A5 103

2. Ressalto que, quanto ao imóvel denominado Bloco C – Apartamento 104, 

já houve a sua exclusão, pela notícia da autora de que o imóvel foi 

comercializado com terceiros após a desocupação voluntária do réu Olavo 

da Silva Martins Filho.

3. Desta forma, intime-se os requeridos, para desocuparem cada um o seu 

respectivo imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação 

voluntária.

4. Decorrido o prazo e sem desocupação, cumpra-se imediatamente o 

mandado de reintegração de posse, sem a necessidade de nova 

conclusão para deferir a medida.

5. Defiro desde logo ao oficial de justiça, a ordem de arrombamento, bem 
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como reforço policial, devendo certificar quanto à sua necessidade no 

momento do cumprimento da decisão.

6. Intime ainda os requeridos, para apresentarem contestação, no prazo 

de 15 dias.

7. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para impugnar as 

contestações, nos termos do artigo 351 do CPC, e após, retornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 836594 Nr: 41541-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA LIMA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

mantenho suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiário da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. Deixo de condenar em 

honorários, posto que não houve contestação. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe, sem custas.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012160-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ELIAS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ELIAS FILHO (AUTOR(A))

FELIPE CARAPEBA ELIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIANA CARAPEBA ELIAS (REPRESENTADO)

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012160-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE ELIAS FILHO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. INDEFIRO o petitório de id 15173205, 

porquanto os bloqueios nada tem a ver com reembolso de despesas 

médicas-hospitalares realizados diretamente pela parte autora, mas sim 

com providência destinada a assegurar a ela a tutela do seu direito pelo 

resultado prático equivalente, diante da renitência da parte ré em cumprir a 

tutela provisória de urgência deferida nos autos, contra a qual interpôs 

recurso de agravo de instrumento desprovido pelo egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (id 14470692), cujo acórdão transitou 

em julgado em 10/08/2018. Assim, na esteira da fundamentação lançada 

nas decisões de id´s 13066815, 13068894, 13280487, 13449086, 

13635046, 14001607 e 14327610, DEFIRO parcialmente a parte final do 

petitório de id 14017887, de levantamento do valor bloqueado no id 

14885392, conforme determinação contida na decisão de id 14327610, 

devendo ser expedidos os competentes alvarás em favor dos seus 

respectivos beneficiários, conforme declinado nas letras “A” a “E” da 

petição de id 14017887, cujas notas fiscais e recibos respectivos estão 

juntados no id 14017887 – págs. 04-07. Destaco, entretanto, que com 

relação aos alvarás deve 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 dos respectivos alvarás eletrônicos, deverá estar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes quanto à 

presente decisão, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido 

comando normativo. Sem prejuízo, IMPUGNE a parte autora a contestação 

de id 15015494, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000444-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MOREIRA DIAS (REQUERENTE)

REGINA GOMES SUPRIANO DIAS (REQUERENTE)

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO DE ARAUJO (REQUERIDO)

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000444-80.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAQUIM MOREIRA DIAS, REGINA GOMES SUPRIANO DIAS 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, JOSE BARROS DE 

ALMEIDA Vistos. Apesar de não ter sido realizada a citação do requerido 

JOSÉ BARROS DE ALMEIDA, é certo que o mesmo compareceu na 

audiência de conciliação (id. 12527815). Assim sendo, certifique se houve 

ou não apresentação de contestação pelo referido demandado. Após, 

venham-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007917-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (ADVOGADO(A))

ASSIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA GUIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DO DISTRITO JUDICIARI0 DE 

AGUA FRIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007917-54.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ASSIS ALVES DA SILVA REQUERIDO: SERVICO DE 

REGISTRO CIVIL E NOTAS DO DISTRITO JUDICIARI0 DE AGUA FRIA 

Vistos. Colha-se manifestação do Ministério Público. Após, venham-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018991-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MARIANO JUNIOR (EMBARGANTE)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAGHAM ABOU GHADDARA (EMBARGADO)

NABILA OMAIS (ADVOGADO(A))

JAMAL KASSEN OMAIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018991-08.2017.8.11.0041. 

EMBARGANTE: PAULO ANTONIO MARIANO JUNIOR EMBARGADO: 

JAMAL KASSEN OMAIS, NAGHAM ABOU GHADDARA Vistos. Recebo os 

embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que não 
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vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória, além disso, 

a execução ainda não se encontra garantida pela penhora (art. 919, § 1º, 

NCPC) até a presente ocasião. Intime-se o embargado, por seu advogado, 

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

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de agosto de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008380-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (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) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023935-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOAO ERNESTO CABRAL (AUTOR(A))

JOSE JOAO VITALIANO COELHO (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 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: 1022727-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDSON TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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: 1016496-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ODENIL NEVES TEIXEIRA (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 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012746-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

JULIANA GOMES TAKAYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS COURACA (EXECUTADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS BARROS DE LIMA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036108-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS (ADVOGADO(A))

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REQUERIDO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036108-12.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

DIRCE MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: UNIAO TRANSPORTE 

INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL Vistos. Inexistem preliminares 

pendentes de apreciação. A controvérsia cinge-se a existência ou não de 

falha na prestação de serviços à autora pela requerida, quando em 

10/10/2017 a autora e sua neta viajavam de Cuiabá/MT para Campinas/SP. 

Defiro a produção da provas pleiteadas pela requerida (id. 13312700), 

consistente em prova testemunhal e depoimento pessoal da autora. 

Outrossim, determino que o rol de testemunha seja depositado em Juízo, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, cabendo 

aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 455 do CPC. 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. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07.11.2018 às 

15:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas para as 

providências dispostas no art. 364, caput do CPC. Declaro o feito 

saneado. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 04 de setembro de 

2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036108-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS (ADVOGADO(A))

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REQUERIDO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

ser(em) expedido(s) - Depoimento Pessoal da Parte Autora. A parte 

i n t e r e s s a d a  p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 21 de 229



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016674-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

ADRIANO CASO BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1016674-37.2017.8.11.0041 

AUTOR(A): ADRIANO CASO BARBOSA RÉU: TRANSPORTES PANORAMA 

LTDA Vistos Trata-se de demanda indenizatória, na qual a requerida 

denunciou à lide a empresa BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS. Ante a denúncia da lide pela ré no prazo da defesa, determino 

a citação da litisdenunciada para contestar, no prazo legal. A denunciante 

deverá providenciar a citação nos prazos constantes do art. 126 do 

CPC/15, sob pena de a ação prosseguir somente contra ela. Com a 

resposta da denunciada, intimem-se as partes (autor e requerida) para se 

manifestar, em dez dias. Após, intimem-se as partes (autor, requerido e 

litisdenunciado) para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de preclusão: 

a) Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob 

pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa 

por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e 

jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus e distribuição do ônus da prova diversa 

da regra geral (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, 

réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, 

verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem quais 

questões de direito que entendem, ainda, controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Transcorrido o prazo 

fixado, certifique-se eventual inércia das partes, e em seguida remeta-se 

o feito para prolação de decisão de saneamento e organização do 

processo. Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o 

eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida 

as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 5 de setembro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito [1] Sobre o tema: "(...) Contraditório significa hoje conhecer e reagir, 

mas não só. Significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isto 

é: direito de influência (...)". In MARINONI, Luiz Guilherme, Novo código de 

processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. - São Paulo : Editora revista dos Tribunais, 2015, pág. 108. 

[2] "(...) é absolutamente indispensável tenham as partes possibilidade de 

pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a 

decisão da causa, inclusive àquelas questões que o juiz pode apreciar de 

ofício (art. 10º, CPC) (...)" In MARINONI, Luiz Guilherme, Novo código de 

processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. - São Paulo : Editora revista dos Tribunais, 2015, pág. 109. 

[3] “Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [4] 

Sendo certo que tal hipótese não se revela uma inovação, pois 

“esclarecimentos” e “ajustes” pressupõe, via de regra, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade e para tanto o CPC já previa a 

possibilidade de Embargos de Declaração, inclusive no do § 1º do art. 357 

do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015209-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.H. DELUZ - ME (AUTOR(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (RÉU)

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1015209-90.2017.8.11.0041 

AUTOR(A): A.H. DELUZ - ME RÉU: MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS 

DE CIMENTO LTDA Vistos Embora o CPC não preveja fase exclusiva de 

especificação de provas e delimitação dos pontos controvertidos de fato e 

de direito, entendo que, do espírito do diploma processual, não é possível 

atingir a fase de organização e saneamento do processo sem que as 

partes tenham a possibilidade de influenciar a decisão judicial (CPC, art. 

9º)[1]. Ademais, a legislação instrumental veda a prolação de decisões 

que surpreendam as partes (art. 10)[2], de modo que as providências 

decisórias do art. 357, por seu potencial de interferir na situação 

processual das partes, devem ser precedidas de oportunização ao 

contraditório. Outrossim, cobra relevo consignar que o atual CPC 

apresenta como norma e princípio a cooperação (art. 6º, CPC)[3], que não 

deve ser imposto apenas ao magistrado, mas essencialmente às partes. 

Assim sendo, a despeito da exigência de que as provas sejam requeridas 

já na inicial e na contestação e da inexistência de previsão legal desta 

determinação, desde a vigência do CPC/73 assentou-se a possibilidade, 

quiçá necessidade, do reconhecimento do dever do juiz de antes de 

sanear o processo, dar às partes tal oportunidade de esclarecimento dos 

pontos que entendem controvertido, na medida em que nesta fase 

processual a demanda já foi exposta e contestada, bem como indicar as 

provas que entendem relevante, exercendo, assim, a ampla defesa e 

colaborando para o saneamento e a organização do processo. Note-se, 

que alguns defendem, que a especificação de provas pelas partes deve 

ocorrer após o saneamento realizado pelo magistrado. Nesse sentido, 

ouso discordar pois nem de longe existe tal possibilidade e/ou previsão 

nos comandos insertos no art. 357 do CPC. Friso, que na decisão de 

saneamento e organização do processo deve o magistrado, dentre outras 

providências, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Assim 

sendo, a possibilidade das partes influenciarem a decisão saneadora, com 

a especificação de provas e outros aspectos, longe de violar o espírito do 

atual CPC confirma a sua propensão à cooperação de todos os agentes. 

Doutro lado, é certo que o Processo Civil não permite a prolação de 

decisões fracionadas, e o art. 357 do CPC permite em seu § 1º que as 

partes no prazo comum de 05 (cinco) dias peçam esclarecimentos ou 

solicitem ajustes. Contudo, a hipótese do §1º não deve ser entendida 

como regra, mas sim exceção para ocasiões em que haja necessidade de 

“esclarecimentos” ou “ajustes” à decisão saneadora já proferida[4]. 

Destarte, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC de 2015, 

que estabeleceram os Princípios da Cooperação e Não-surpresa, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão: a) Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia 

das partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo. Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Sobre o tema: "(...) Contraditório significa 

hoje conhecer e reagir, mas não só. Significa participar do processo e 

influir nos seus rumos. Isto é: direito de influência (...)". In MARINONI, Luiz 

Guilherme, Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo : Editora 

revista dos Tribunais, 2015, pág. 108. [2] "(...) é absolutamente 

indispensável tenham as partes possibilidade de pronunciar-se sobre tudo 

que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive 

àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art. 10º, CPC) (...)" In 
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MARINONI, Luiz Guilherme, Novo código de processo civil comentado / 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo 

: Editora revista dos Tribunais, 2015, pág. 109. [3] “Art. 6º. Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [4] Sendo certo que tal 

hipótese não se revela uma inovação, pois “esclarecimentos” e “ajustes” 

pressupõe, via de regra, a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade e para tanto o CPC já previa a possibilidade de Embargos de 

Declaração, inclusive no do § 1º do art. 357 do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013605-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA A M FANAIA (ADVOGADO(A))

ROSANO MAURO CONCEICAO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013605-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE RÉU: ROSANO MAURO CONCEICAO 

COSTA Vistos. Trata-se de processo que as partes não especificaram 

interesse na produção de provas, ao que encontra-se apto a prolação de 

sentença. Assim sendo, determino o encaminhamento do feito ao caminho 

"minutar sentença" para que o mesmo ingresse na ordem cronológica dos 

feitos aptos à prolação de sentença no âmbito deste Juízo. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de agosto de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375169 Nr: 11761-10.2009.811.0041

 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: JUSSINÉIA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

 Processo n° 11761-10.2009.811.0041

Código: 375169

Vistos.

 Diante da ausência de justificativa do retorno do “AR” de fls. 299, 

intime-se a parte autora, por correspondência com aviso de recebimento - 

AR (art. 273, II, CPC), para promover o regular andamento do processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815789 Nr: 22242-90.2013.811.0041

 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: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, ANA PAULA 

SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ, 

INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ALPHAVILLE CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CAB - CONCESSIONARIA DE 

SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE 

SOUZA - OAB:10070/MT, LUCIANA BORDIGNON DA SILVA - 

OAB:13282/MT

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - OAB:9.494/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, KAMILLA TATIANY FERLE - 

OAB:290032/SP, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Vistos.

Este magistrado reside no Condomínio Alphaville que é demandado, 

através da respectiva Associação, no presente feito. Existe, portanto, 

evidente interesse na causa, na forma do que estabelece o art. 145, inciso 

IV, do CPC (suspeição), podendo, inclusive ser suscitado que a condição 

de associado, nesta hipótese equivale a de sócio, o que atrairia a 

incidência do disposto no art. 144, V do CPC.

Desta forma, buscando evitar a alegação de vício na capacidade subjetiva 

do julgador, declaro-me suspeito, na forma do que dispõe o art. 145, IV do 

CPC para atuar no processo.

 Cumpra-se, o disposto no Art. 347 da CNGC .

 Por fim, remetam-se, imediatamente, os autos ao meu substituto legal.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 342812 Nr: 13217-29.2008.811.0041

 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: CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI ANTONIO LOSS, EDENIR TANIA 

CALOI LOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO PULCHERIO 

CESPEDES - OAB:13717, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11755/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729613 Nr: 25631-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOE GOMES DE CAMPOS, JOANA RODRIGUES 

DO NASCIMENTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO WENCESLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO G. JOUAN 

JUNIOR - OAB:10369/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.: 1081022 Nr: 2044-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLAIRO BORGES MAGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL ISSO E NOTICIA, ALEXANDRE APRA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, LUCAS BONATO DE AMORIM - OAB:18748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO HELENE LESSA - 

OAB:16.633, JUAN CAIO DA SILVA - OAB:22.732, PAULO INÁCIO DIAS 
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LESSA - OAB:13.887, TÁSSIO VINÍCIUS G. DE AZEVEDO - OAB:13.948

 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.: 920832 Nr: 43956-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON ALVES DE FIGUEIREDO ME, ADMILSON 

ALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Código 920832VistosInexistem preliminares que necessitam ser dirimidas 

nesta ocasião. O cerne da demanda reside na existência ou do débito em 

discussão nos autos, e consequente legalidade ou não do apontamento 

realizado pelo requerido.Com relação às provas úteis e necessárias ao 

deslinde, defiro:a)Produção de prova testemunhal pleiteada pelo autor. 

Outrossim, determino que o rol de testemunha seja depositado em Juízo, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, cabendo 

aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 455 do CPC. 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).Existe pedido de depoimento pessoal do autor, formulado pelo 

próprio autor. Nesse sentido, o art. 385 do CPC estabelece que compete a 

parte requerer o depoimento pessoal da outra parte.Inexiste, assim, 

possibilidade da parte pleitear o seu próprio depoimento pessoal, 

(...)Assim sendo, indefiro o pedido de Depoimento pessoal da autora, 

realizado pelo mesmo.Determino, ainda, que o autor informe, no prazo de 

10 (dez) dias, se os demais apontamentos existentes à época do 

ajuizamento, foram questionados judicialmente ou não, apresentando, 

então, comprovação de tal situação, sob pena de incidência da súmula 

385 do STJ .Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07.11.2018 às 14:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas 

para as providências dispostas no art. 364, caput do CPC.Declaro o feito 

saneado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 887969 Nr: 21875-32.2014.811.0041

 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: ARAISA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CAMARGO MENDONÇA, PAULO 

CESAR SANTOS DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVETH DA LUZ SANTOS PEREIRA 

- OAB:MT-15.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO L. SANCHES - 

OAB:11.333/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte 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.: 241020 Nr: 9697-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO MOREIRA DE LAMÔNICA, MARIA DO 

CARMO DE LAMÔNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICEA NIZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 Código 241020

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. 452).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859213 Nr: 1098-26.2014.811.0041

 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: IPQ, JOANA D´ARC DE PLÁCIDO, MELK MARCOS 

PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SILVÉRIO CAZARI, TRANSPORTES 

GUANABARA LTDA ME, BRADESCO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR BURDZ - OAB:2086/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO TITO S. CADEMARTORI 

NETO - OAB:16.289-A, MARIO CESAR CREMA - OAB:3873/MT, OTON 

JOSÉ NASSER DE MELLO - OAB:5124, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, DEVENDO providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s) VIA SISTEMA PJE, bem 

como, no prazo de 30 (trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) 

distribuição (ões). Caberá ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as 

cópias necessárias (inicial, procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 344806 Nr: 15007-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Wesley Verzignazzi - 

OAB:23171/O, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 Processo n° 15007-48.2008.811.0041

Código: 344806

Vistos.

Diante da concessão da tutela provisória na Ação de Rescisão n° 6297 

(2018/159985-7), este cumprimento de sentença está suspenso até 

ulterior determinação do Relator.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716684 Nr: 10722-07.2011.811.0041

 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: MJB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ELY MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3329

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para 

condenar o requerido SÃO MATHEUS CUIABÁ – AUTO POSTO LTDA ao 

pagamento da prestação de serviço dos meses de Dezembro de 2009, 

Janeiro e Fevereiro de 2010, que importam em R$ 32.238,26 (trinta e dois 

mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada 

parcela, com incidência de juros de mora de 1% a.m., desde a citação 

realizada nos autos.Em razão de ter a parte autora decaído de parte 

mínima do pedido condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e 

parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.P.R.I. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se. Cuiabá, 03 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 364158 Nr: 1801-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS BEZERRA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 1801-30.2009.811.0041

Código 364158

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 390), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 385. 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.: 1059540 Nr: 50787-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANY LEMES DUARTE

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 50787-05.2015.811.0041

Código 1059540

Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca do pagamento do saldo 

remanescente (fls. 108/110), no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 

3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 386734 Nr: 22523-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO VAL RAFFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2009/621

Código 386734

 Vistos.

 Ante o petitório de fl. 156, determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 30 (trinta) dias.

Findo o prazo, intime-se para prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1042299 Nr: 42635-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO JUNIOR TONASSI DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 42635-65.2015.811.0041

Código 1042299

Vistos.

Verifico que a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação (fl. 89/91).

Intimado para se manifestar, o exequente deixou o prazo transcorrer in 

albis, conforme certidão de fls. 93.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 
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deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que o devedor cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos comprovantes de depósito judicial do valor 

total de R$ 1.583,65 (mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e 

cinco centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932168 Nr: 50482-55.2014.811.0041

 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: GNF, LEDIANA ROSA NUNES

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 50482-55.2014.811.0041

Código 932168

Vistos.

Intime-se a requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de PENHORA. 

Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicada multa por litigância de má-fé.

Empós, expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial conforme dados 

bancários declinados à fl. 90.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948612 Nr: 59472-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIR DA COSTA VENTURA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, 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 o respectivo 

alvará ao perito judicial. Sem prejuízo, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 110. 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.: 392685 Nr: 28093-52.2009.811.0041

 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: CLAITON PEREIRA OURIVES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

 (...) Empós, diante da divergência dos valores apresentados, remetam-se 

os autos à Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo nos moldes 

da sentença de fls. 214/216, devendo o perito observar o depósito já 

realizado pela requerida, bem como o teor desta decisão.Com o retorno 

dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca do novo 

cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, 

NCPC).Após, retornem os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019564 Nr: 31635-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Intime-se a parte autora 

para que informe os dados bancários, empós expeça-se o respectivo 

alvará para liberação dos valores depositados nestes autos. Com relação 

a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Com a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 355489 Nr: 25983-17.2008.811.0041

 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: KLEBER SILVA DE CAMPOS

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

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

OAB:8.575/MT, 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, VIVIANE CALIFANI MERINO - OAB:6373

 (...) Posto isso, NOMEIO como perita a Dr.ª GISSELE MARIA PONCE NINCE, 

CREFITO N° 9/99916-F, podendo ser encontrada na Avenida Miguel Sutil, 

690, edifício Verona Tower, sala 204, bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, 

telefone: (65) 99687-7652, e-mail: gissele.nince@gmail.com.Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes, intime-se a Requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se o 
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perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874676 Nr: 13176-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES PEREIRA

 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 ANTONIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7600, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Processo n° 13176-52.2014.811.0041

Código 874676

Vistos.

Intime-se a credora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

218, § 3°, CPC), sobre as questões alegadas pela executada, sobretudo, 

quanto a regular habilitação desse crédito perante a recuperação judicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1010656 Nr: 27874-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILCIELE CATARINA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n° 27874-29.2015.811.0041

Código 1010656

Vistos.

Cumpra-se de forma integral a sentença de fls. 179/180.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 848224 Nr: 51595-78.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 51595-78.2013.811.0041

 Código 848224

Vistos.

Ante o petitório à fl. 155, defiro o desentranhamento dos documentos que 

instruem à inicial, que deverão ser substituídos por cópias.

Cumpra-se de forma integral a sentença de fls. 153/154, no que tange à 

restituição do valor depositado pela requerida à fl. 86.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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

 Processo n° 24121-30.2016.811.0041

Código 1132605

Vistos.

O requerente através do petitório de fl. 78, requer a suspensão do feito 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

 Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930367 Nr: 49507-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 49507-33.2014.811.0041

Código 930367

Vistos.

Defiro o pedido de dilação de prazo para a requerida efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, SOB PENA DE PENHORA em caso do 

descumprimento.

 Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicado ainda multa por litigância de má-fé.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917435 Nr: 41696-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES BILL DE OLIVEIRA LOBO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 917435

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 (fls. 149/151).

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.
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 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155333 Nr: 34059-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AELTON DE SOUZA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O, VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Processo n° 34059-49.2016.811.0041

Código 1155333

Vistos.

Verifico que à fl. 223, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 227 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 15.060,85 (quinze mil e sessenta reais e oitenta e cinco 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 227. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874684 Nr: 13183-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO AMANCIO DE OLIVEIRA FILHO

 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 ANTONIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7600, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Processo n° 13183-44.2014.811.0041

Código 874684

Vistos.

Intime-se a credora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

218, § 3°, CPC), sobre as questões alegadas pela executada, sobretudo, 

quanto a regular habilitação desse crédito perante a recuperação judicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116775 Nr: 17346-96.2016.811.0041

 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: OSMAR ALVES RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395

 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.: 306261 Nr: 15847-92.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DE SOUZA PIRES, BENEDITO BORGES 

ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE FEMINA, 

JOAO FELIX DIAS, BENEDITO BORGES ALMEIDA FILHO, ROSANA DE 

SOUZA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779, SARA 

DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8.548 - MT, Eliane Cristina Ferreira Sanches - 

OAB:7863/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, SARA DE 

LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-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 ofício de fls.676, juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 890277 Nr: 23393-57.2014.811.0041

 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: WILMAR FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CELINO BORGES, IMOBILIÁRIA 

PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SODRE DE MORAES 
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- OAB:17.612, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

julgamento do mérito, na forma do que estabelece o art. 485, VI do CPC, 

com relação à requerida Imobiliária Petrópolis Ltda, reconhecendo a 

ilegitimidade passiva da demandada para figurar na presente ação. 

JULGO, ainda, IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados em 

desfavor do requerido Nivaldo Celino Borges, na forma do que estabelece 

o art. 487, II do CPC.Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios dos 

procuradores dos requeridos, que, na forma do que estabelece o art. 85, 

§ 2º do CPC, arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, a 

cada um dos causídicos. Ressalvo, entretanto, a suspensão da 

exigibilidade, na forma do que preconiza o § 3º do art. 98 do CPC.P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa observadas as 

formalidades legais e em especial o disposto no art. 611 da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903245 Nr: 32276-90.2014.811.0041

 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: SANDRA MARIA BASTOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE 

VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, condenando o requerido Citavel Veículos Cuiabá, ao 

pagamento de danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao 

que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação.Ante a sucumbência recíproca 

(art. 86, CPC), condeno as partes ao pagamento de custas processuais, 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios aos procuradores das partes, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não sendo 

possível eventual compensação (art. 85, § 14 do CPC). Face a não 

realização da perícia outrora determinada nos autos, autorizo o 

levantamento dos honorários periciais realizados pelo requerido (fl. 

138/139).P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa 

observadas as formalidades legais e o estabelecido pelo art. 611 da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 837506 Nr: 42304-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO CASTELHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAR PINTURAS AUTOMOTIVAS, EDILSON 

MARTINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Felipe C. Caldart - 

OAB:23252, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 42304-54.2013.811.0041

Código: 837506

Vistos.

Tratando-se de cumprimento de sentença, foi deferido consulta ao sistema 

Renajud, cujo o resultado indica existência de bens penhoráveis (fl. 76).

Desta feita, manifeste-se o requerente expressamente sobre a sua 

intenção ou não de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem prejuízo, defiro a expedição de certidão de crédito para os devidos 

fins de direito, nos termos do art. 517 NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 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.: 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

 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.: 908669 Nr: 35956-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DE AQUINO, VICENTINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

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

MARQUES - OAB:18.047 MT, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - 

OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO FURTADO LUSTOSA 

DA SILVA - OAB:13.786MT

 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.: 384103 Nr: 19525-47.2009.811.0041

 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 RIBEIRO ARAÚJO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127038 Nr: 21777-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILSON PEREIRA SOARES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 29 de 229



 Cod. Proc.: 917726 Nr: 41899-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALCY DUARTE DE FIGUEIREDO, 

FERNANDO MARQUES DE FIGUEIREDO, GILBERTO PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5.699-B/MS

 Processo n. 41899-81.2014.811.0041

Código 917726

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerida por Fernando Marques de 

Figueiredo e Outro em face do Banco Bradesco S/A, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 73.659,05 (setenta e três mil seiscentos e 

cinquenta e nove reais e cinco centavos).

O executado impugnou o cumprimento de sentença e apresentou 

documentos às p. 83/120. Alegou excesso de execução e garantiu o Juízo 

com depósito judicial.

Às p. 122/132 os exequentes apresentaram manifestação à impugnação 

ao cumprimento de sentença, rebatendo a tese argüida pelo executado.

 É o relatório. Decido.

O executado sustenta, em tese de excesso de execução, que os 

exequentes não abateram o valor da diferença da correção já recebida e 

que os cálculos por eles apresentados não estão de acordo com o 

determinado em sentença.

Dessa forma, a fim de não haver qualquer prejuízo às partes, determino a 

remessa dos autos à Contadoria judicial para elaboração do cálculo, 

seguindo a orientação proferida em sentença/acórdãos de p. 43/66, no 

que concerne aos juros e correção monetária.

Intimem-se todos desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 917726 Nr: 41899-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALCY DUARTE DE FIGUEIREDO, 

FERNANDO MARQUES DE FIGUEIREDO, GILBERTO PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5.699-B/MS

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte executada, por 

seus advogados constituídos, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre os cálculos acostados aos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917726 Nr: 41899-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALCY DUARTE DE FIGUEIREDO, 

FERNANDO MARQUES DE FIGUEIREDO, GILBERTO PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5.699-B/MS

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913335 Nr: 39077-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES SALVIONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 
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homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1029173-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

ANA MARIA NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029173-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANA MARIA NASCIMENTO SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial para levantamento de 

valores em decorrência de sucessão causa mortis, distribuída para esta 

Terceira Vara Cível. É o relato do necessário. Decido. Este procedimento 

voluntário foi ajuizado, objetivando o levantamento, perante instituição 

financeira, de valores deixados pelo de cujus. Portanto, este feito deverá 

ser redistribuído a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões 

desta Comarca, as quais têm competência para processar e julgar 

questões desta natureza. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO 

FALECIDO - DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO 

CÍVEL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS 

DECISÓRIOS. - A matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará 

judicial, fundado na Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões 

(Livro V, do Código Civil) e, pois, se encontra circunscrita à competência 

especializada da Vara de Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é 

absolutamente incompetente para conhecer e julgar o pedido de alvará 

judicial para resgate de valores deixados pelo de cujus, nos casos 

disciplinados pela Lei 6.858/80. - Declarada a incompetência absoluta, 

deve ser reconhecida a nulidade dos atos decisórios e determinada a 

remessa dos autos ao Juízo competente, nos termos do § 2º, do artigo 

113, do CPC/73. (TJMG, AI 10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. 

Ana Paula Caixeta, j. 4/8/2015, p. 7/8/2015). Nesse diapasão, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento e julgamento do Pedido de 

Alvará decorrente de sucessão causa mortis. Desta feita, DECLINO, de 

ofício, o processamento e julgamento do presente feito a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Capital, nos termos dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às 

providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029110-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERALDA CAVEQUIA GUEDES (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029110-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIA GERALDA CAVEQUIA GUEDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação de Aposentadoria por 

Invalidez decorrente de Acidente do Trabalho em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS e distribuída para esta Terceira Vara 

Cível. É o relato do necessário. Decido. A competência para processar e 

julgar a ação de benefício previdenciário acidentário proposta em desfavor 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social é de umas das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Isso porque, o artigo 

8º, § 1º, da Lei n. 8.620/1993 prevê que: “Art. 8º. O Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição 

de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e 

privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à 

inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. § 1º. O INSS é isento do 

pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, 

averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja 

interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive 

nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.” Portanto, 

o INSS, como 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. A propósito: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO SUSCITANTE VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - AUTARQUIA FEDERAL - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - LEI Nº 8.620/93 - 

PRERROGATIVAS DAS FAZENDAS PÚBLICAS - CONFLITO CONHECIDO. O 

Conselho da Magistratura através do Provimento 10/2003/CM em seu 

artigo 4º estabelece a competência das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública, devendo ser interpretado extensivamente, incluindo também as 

causas em que envolvem o Instituto Nacional do Seguro Social.” (TJMT - 

CC 35453/2005, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2005, Publicado 

no DJE 31/01/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PROMOVIDA CONTRA O INSS – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 

8º DA LEI 8.620/93 – CONFLITO PROCEDENTE. 1. O Instituto Nacional do 

Seguro Social, organizado sob a forma de autarquia federal, insere-se na 

expressão Fazenda Pública, devendo ser-lhe dispensado o tratamento 

processual idêntico ao conferido à Administração Direta. 2. A competência 

para apreciar litígio em que figura como parte o INSS, firma-se no juízo 

especializado da fazenda pública como, de forma inequívoca, determina o 

art. 8.º da Lei n.º 8.620/93.” (TJMT - CNC n.º 31850/2005, Primeira Câmara 

Cíveis Reunidas, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, julgado em 

14/10/2005). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMARCA ONDE NÃO 

HÁ VARA DO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA 

LEI 8.620/93 - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 8º da Lei 

8.620/93, deve ser dispensado ao Instituto Nacional do Seguro Social o 

tratamento processual idêntico ao conferido à Fazenda Pública, de modo 

que, passa a ser do juízo especializado da Fazenda Pública a atribuição 

para julgar ação em que a autarquia figura como parte, nas comarcas 

onde não há sede da Justiça Federal.” (TJMT - CC 31861/2005, DR. 

CLEBER F. DA SILVA PEREIRA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2006, Publicado no 

DJE 23/02/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - INSS - AUTARQUIA 

FEDERAL - APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA NOS 

TERMOS DO ART. 8º DA LEI 8.620/93 - COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE. 

Compete à Vara Especializada da Fazenda Pública, processar e julgar 

lides de interesse do INSS, em face das prerrogativas processuais 

concedidas às autarquias, nos termos no art. 8º da Lei 8.620/93.” (TJMT - 

CC 35221/2005, DES. LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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06/12/2005, Publicado no DJE 09/02/2006). Diante das preclaras lições 

pretorianas encimadas, 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. Desta feita, DECLINO, de ofício, 

o processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 

23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado, do artigo 

8º da Lei n. 8.620/1993 e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do 

Código de Processo Civil de 2015. Às providências. Intime-se. 

Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026628-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

IRACEMA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026628-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IRACEMA FERNANDES DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. IRACEMA FERNANDES DE 

OLIVEIRA ajuizou a presente “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” em face da ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pretendendo, liminarmente, a 

cominação à ré da obrigação consubstanciada na sua abstenção em 

cortar o serviço de fornecimento de energia elétrica, relativamente à UC – 

Unidade Consumidora n. 6/1109083-4, instalada no imóvel em que reside, 

uma vez que a fatura do mês de março/2018 teria embutida em seu valor 

importância correspondente a recuperação de consumo de meses 

anteriores. É o breve relato. Decido. O pedido de concessão do benefício 

da gratuidade de justiça foi deferido no despacho de id 14825812. Com 

relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi 

possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária através da fatura de id 

14826168 e documentos de id´s 14886275 a 14886278, que no mês de 

março de 2018 houve faturamento de recuperação de consumo de meses 

anteriores, de maneira que o corte do fornecimento de energia por esse 

motivo se afigura ilegítimo, consoante jurisprudência pacífica do colendo 

Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, foi possível verificar o 

perigo de dano, uma vez que vez que o corte de energia acarreta 

excessivos prejuízos e transtornos, pois a energia é serviço público 

essencial ao cidadão. Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte 

ré se abstenha de cortar o serviço de fornecimento de energia elétrica, 

relativamente à UC n. 6/1109083-4, em decorrência do débito da fatura do 

mês março de 2018, no valor de R$ 2.996,82, até o deslinde deste feito, 

sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde já no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento 

injustificado da medida, limitada ao patamar de 30.000,00 (trinta mil reais). 

Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

05/11/2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 03 de setembro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 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. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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HAMILTON KOTARO YAMAUCHI (RÉU)

MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES VIEIRA (RÉU)

EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA (RÉU)

BENILCE DA GUIA MAGALHAES (RÉU)

ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (RÉU)

RAFAEL RODRIGUES MARQUESI (RÉU)

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES (ADVOGADO(A))

Silvia Doracil Salata (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015966-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVANI VICENTE PEREIRA RÉU: ALVENIR TERESINHA NORO, LUIZ CARLOS 

CORREA DE ALMEIDA, EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA, SILVIA 

DORACIL SALATA, EVANILCE S. DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS DE 

JESUS COSTA, SIMONE M. PAES DE BARROS, MARIA DE LOURDES G.V. 

FRANCO, ROSIMERE GOMES DA SILVA VAZ, BENILCE DA GUIA 

MAGALHAES, JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS FILHO, LOIVA APARECIDA 

DIAS, PAULA FERNANDA GUIMARAES, HAMILTON KOTARO YAMAUCHI, 

RAFAEL RODRIGUES MARQUESI, MAI DE LURDES, CONSTANCIA 

PIMENTEL STEIN, FABIANE R. S. RIBEIRO, CECILIA MARIA GONCALVES 

VIEIRA, ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, BERENISI INES HOFFMAN, 

IZAMAR AMBROZIO DE OLIVEIRA, LAURA PACHECO MINARI LARA 

GOMES, EDINEI FERREIRA, MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES VIEIRA, 

INES SILVA MENDES, HELIO LOPES Vistos. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais subjetivos diretos in natura interposta por 

IVANI VICENTE PEREIRA, em face de ALVENIR TERESINHA NORO, LUIZ 

CARLOS CORREA DE ALMEIDA, EVERALDO R. DE ALCANTARA, SILVIA 

DORACIL SALATA, EVANILCE S. DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS DE J. 

COSTA, SIMONE M. PAES DE BARROS, MARIA DE LOURDES G.V. 

FRANCO, ROSIMARE GOMES DA SILVA VAZ, BENILCE DA GUIA 

MAGALAHÃES, JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS FILHO, LOIVA APARECIDA 

DIAS, SILVIA DORACIL SALATA, PAULA FERNANDA GUIMARÂES, 

HAMILTON KOTARO YAMAUCHI, RAFAEL RODRIGUES MARQUESI, MAI 

DE LURDES, CONSTÂNCIA PIMENTEL STEINS, FABIANE R.S.RIBEIRO, 

CECÍLIA MARIA GONCALVES VIEIRA, ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, 

BERENISI INES HOFFMAN, IZAMAR A. DE OLIVEIRA, LAURA PACHECO 

MINARI LARA GOMES, EDINEI FERREIRA, MARIA DAS GRAÇAS 

GONÇALVES VIEIRA, INES SILVA MENDES e HELIO LOPES. Determinada a 

citação (id. 9596303), houve a devolução do instrumento de citação pelo 

correio dos seguintes demandados: ALVENIR TERESINHA NORO (id. 

9918649), JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS FILHO (id. 9919076). 

Constatou-se, ainda, a citação dos seguintes requeridos: INES SILVA 

MENDES (id. 9970793); FABIANE R.S.RIBEIRO (id. 9970895); BENILCE DA 

GUIA MAGALAHÃES (id. 9971013); CECÍLIA MARIA GONCALVES VIEIRA 

(id. 9971100); HAMILTON KOTARO YAMAUCHI (id. 9971149); IZAMAR A. 

DE OLIVEIRA (id. 9971200); ROSIMARE GOMES DA SILVA VAZ (id. 

9971235); LUIZ CARLOS CORREA DE ALMEIDA (id. 9971281); HELIO 

LOPES (id. 9971343); LOIVA APARECIDA DIAS (id. 9971383); LAURA 

PACHECO MINARI LARA GOMES (id. 9971431); RAFAEL RODRIGUES 

MARQUESI (id. 9971479); EDINEI FERREIRA (id. 9971622); BERENISI INES 

HOFFMAN (id. 9971673); MARIA DE LOURDES G.V. FRANCO (id. 

9971731); MANOEL MESSIAS DE J. COSTA (id. 9971796); EVANILCE S. 

DOS SANTOS (id. 9971868); PAULA FERNANDA GUIMARÃES (id. 

9971944); SIMONE M. PAES DE BARROS (id. 9972009); MARIA DAS 

GRAÇAS GONÇALVES VIEIRA (id. 9972322); CONSTÂNCIA PIMENTEL 

STEINS (id. 9972484); MAI DE LURDES (id. 9972536); EVERALDO R. DE 

ALCANTARA (id. 9972594); ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (id. 

10402182); Antes da audiência de conciliação (id. 10823420) constituíram 

advogado nos autos os seguintes demandados: BERENISI INES HOFFMAN 

(id. 10563444), ao que apresentou contestação (id. 10876759) e 

documentos; SIMONE M. PAES DE BARROS (id. 10015270), ao que 

apresentou contestação (id. 10879392) e documentos; FABIANE 

R.S.RIBEIRO (id. 10649756), ao que a mesma apresentou contestação (id. 

10856309) e juntou documentos, e dentre estes a procuração (id. 

10856398) da pessoa de nome Margareth Roberta e Silva Pozzobon. 

Compareceu nos autos a pessoa Maria de Lurdis da Silva e constituiu 

procurador (id. 10563532 e 10563535). A referida pessoa apresentou, 

ainda contestação (id. 10818577), esclarecendo que o seu nome restou 

grafado de modo equivocado na inicial como sendo “MAI DE LURDES”. 

Apresentou, ainda, contestação o requerido MANOEL MESSIAS DE J. 

COSTA (id. 10823309), advogando em causa própria (id. 10823353), mas 

posteriormente constituiu advogado (id. 10841621). Em audiência de 

conciliação a autora pugnou pela aplicação de multa aos requeridos: 

ALVENIR TERESINHA NORO, JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS FILHO, 

MANOEL MESSIAS DE J. COSTA e ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA. O 

requerido MANOEL MESSIAS DE J. COSTA colacionou, ainda, aos autos 

os documentos do id. 10823446 - Pág. 1/4, id. 10823439 - Pág. 1/6, id. 

10823469 - Pág. 1/23, id. 10823482 - Pág. 1/3, id. 10823488 - Pág. 1/71, id. 

10823691 - Pág. 1/6. O causídico JULIANO DIAS CORREA requereu a 

habilitação nos autos (id. 10841572) e a juntada de documentos (id. 

10841591 - Pág. 1/6). Constituíram advogado e apresentaram contestação 

nos autos os seguintes demandados: - RAFAEL RODRIGUES MARQUESI 

(id. 10841611 - Pág.1 e contestação – id. 10841743); - HAMILTON 

KOTARO YAMAUCHI (procuração - id. 10841611 - Pág. 2 e contestação – 

id. 10841704); - BENILCE DA GUIA MAGALAHÃES (procuração - id. 

10841611 - Pág. 3 e contestação – id. 10841726); - EVERALDO R. DE 

ALCANTARA (procuração - id. 10841611 - Pág. 4 e contestação – id. 

10841694); - EDINEI FERREIRA (procuração - id. 10841611 - Pág. 5 e 

contestação – id. 10841728); - HELIO LOPES (procuração - id. 10841611 - 

Pág. 6 e contestação – id. 10841732); - MARIA DE LOURDES G.V. 

FRANCO (procuração - id. 10841611 - Pág. 7 e contestação – id. 

10841718); - CONSTÂNCIA PIMENTEL STEINS (procuração - id. 10841611 

- Pág. 8 e contestação – id. 10841690); - INES SILVA MENDES 

(procuração - id. 10841611 - Pág. 9 e contestação – id. 10841707); - 

ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (procuração - id. 10841619 - Pág. 1 e 

contestação – id. 10841724); - ROSIMARE GOMES DA SILVA VAZ 

(procuração - id. 10841619 - Pág. 2 e contestação – id. 10841745); - 

IZAMAR A. DE OLIVEIRA (procuração - id. 10841619 - Pág. 3 e 

contestação – id. 10841708); - LOIVA APARECIDA DIAS (procuração - id. 

10841619 - Pág. 4 e contestação – id. 10841712); - CECÍLIA MARIA 

GONCALVES VIEIRA (procuração - id. 10841619 - Pág. 5 e contestação - 

id. 10841688); - SILVIA DORACIL SALATA (procuração - id. 10841619 - 

Pág. 6 e contestação – id. 10841721); - LAURA PACHECO MINARI LARA 

GOMES (id. 10841619 - Pág. 7 e contestação – id. 10841731); - MARIA 

DAS GRAÇAS GONÇALVES VIEIRA (procuração - id. 10841619 - Pág. 8 e 

contestação – id. 10841714); - PAULA FERNANDA GUIMARÃES 

(procuração - id. 10841619 - Pág. 9 e contestação – id. 10841738); 

Petição do requerido Manoel Messias (id. 10853385) pedindo para retirar 

sigilo da contestação e documentos (10823309; 10823353; 10823361; 

10823374; 10823394; 10823420; 10823446; 10823439; 10823469; 

10823482; 10823488; 10823691) LUIZ CARLOS CORREA DE ALMEIDA 

apresentou contestação (id. 10882726) e juntou procuração (id. 

10882767) e documentos. Por fim, a requerida EVANILCE SILVÉRIA DOS 

SANTOS apresentou contestação (id. 10841691). É o necessário relato. 

Decido. Ab initio, é de se destacar que o termo de audiência colacionado 

no id. 10566539, não pertence ao presente feito, ao que deverá ser 

juntado ao processo correto. Na sequência deve ser destacado que a 

demandada SILVIA DORACIL SALATA, foi qualificada em duplicidade na 

inicial. Destaco, ainda, que a requerida Maria de Lurdis da Silva teve o 

nome grafado de modo equivocado na inicial, como sendo “MAI DE 

LURDES”. Assim sendo, determino: a) imediata retificação no sistema PJe. 

A requerida EVANILCE SILVÉRIA DOS SANTOS apresentou contestação 

(id. 10841691), mas não localizo nos autos a respectiva procuração, 

Assim sendo, determino: b) intimação do causídico que subscreve a 

contestação para regularização da representação processual, no prazo 

de 10 (dez) dias. Os pedidos de aplicação de multa formulado pela autora 

em sede de audiência de conciliação (id. 10823420) serão apreciados por 

ocasião do saneamento do feito. Desta forma, determino: c) Diga a autora 

quanto a ausência de citação dos requeridos ALVENIR TERESINHA NORO 

(id. 9918649), JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS FILHO (id. 9919076), no 

prazo de 15 (quinze) dias; d) No mesmo prazo estabelecido no item 

anterior, manifeste-se a autora, se desejar, quanto as contestações 

ofertadas, e os documentos apresentados pelos demandados, 

principalmente com relação à impugnações à gratuidade formulado por 

diversos requeridos. Saliento, que os requeridos que são assistidos pelo 

mesmo causídico deverão peticionar nos autos em conjunto, 

individualizando eventuais situações, evitando-se, assim, proliferação de 

petições idênticas. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro 

de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036108-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DIRCE MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS (ADVOGADO(A))

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REQUERIDO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036108-12.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

DIRCE MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: UNIAO TRANSPORTE 

INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL Vistos. Inexistem preliminares 

pendentes de apreciação. A controvérsia cinge-se a existência ou não de 

falha na prestação de serviços à autora pela requerida, quando em 

10/10/2017 a autora e sua neta viajavam de Cuiabá/MT para Campinas/SP. 

Defiro a produção da provas pleiteadas pela requerida (id. 13312700), 

consistente em prova testemunhal e depoimento pessoal da autora. 

Outrossim, determino que o rol de testemunha seja depositado em Juízo, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, cabendo 

aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 455 do CPC. 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. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07.11.2018 às 

15:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas para as 

providências dispostas no art. 364, caput do CPC. Declaro o feito 

saneado. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 04 de setembro de 

2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011512-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE CLEIA MARQUES FURTADO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ (AUTOR(A))

WESLEY VINICYUS DE MATOS BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO HUMBERTO LOPES (RÉU)

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011512-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ, ROSE CLEIA MARQUES FURTADO DE 

QUEIROZ RÉU: LUCIO HUMBERTO LOPES, GLAM EMPREENDIMENTOS 

LTDA Vistos. EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ e ROSE CLEIA MARQUES 

FURTADO DE QUEIROZ ajuizaram a presente “AÇÃO ANULATÓRIA DE 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” em face de GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA. e LÚCIO 

HUMBERTO LOPES, pretendendo, liminarmente, a suspensão da eficácia 

da escritura pública de compra e venda n. 37598 de fls. 31-34 do livro 

E-806 do Segundo Serviço Notarial e Registral da Capital, cujo negócio 

jurídico pleiteiam que seja anulado relativamente ao imóvel tipo 01 sala 

comercial n. 1.906 localizada no 19º andar do Edifício Comercial SB 

Tower. É o breve relato. Decido. Com relação ao pedido liminar de 

concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 

que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito. Registro que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede de 

cognição sumária, que apesar da escritura pública de compra e venda 

apontar que a vendedora recebeu em moeda corrente, não se pode negar 

o ajuizamento da presente ação contestando o efetivo pagamento do 

preço. Desta forma, embora não seja possível declarar a anulação da 

escritura pública neste momento, verifico a possibilidade da averbação da 

existência da presente demanda à margem da matrícula do imóvel que lhe 

é objeto para conhecimento de terceiros, o que não implicará em qualquer 

prejuízo às partes e/ou eventuais interessados. Nesse sentir, reforço que 

a publicidade acerca da existência da ação justifica-se como forma de 

resguardar direitos de terceiros, de modo a evitar a criação de outros 

conflitos para solucionar a problemática exposta na exordial. Portanto, 

demonstra-se oportuna a averbação do processamento desta ação, vez 

que, até prova em contrário, diante da documentação carreada os autos, 

não há óbice legal para deferimento do pedido acautelatório. Ademais, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a parte ré. 

Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a 

liminar requestada comporta deferimento, eis que evidenciados a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do exposto, DEFIRO, 

parcial e liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, nos 

termos do artigo 300 do NCPC, para determinar a averbação da existência 

da presente ação às margens da matrícula n. 102.805, do Livro 02, folha 

118, do Segundo Serviço Notarial e Registral da Capital e da escritura 

pública de compra e venda n. 37598 de fls. 31-34 do livro E-806 também 

do Segundo Serviço Notarial e Registral da Capital. Oficie-se o 2º Serviço 

Notarial e Registral da Capital. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ 

do NCPC, DESIGNO o dia 05/11/2018, às 12:30 horas, para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Às providências. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de setembro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz 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. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028555-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ELIAS BRAGA DE PAULA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028113-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ÂNGELO PASINATO (REQUERENTE)

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA INES ZARO OAB - 372.237.120-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLD BORCHARDT (REQUERIDO)

INES TERESINHA BORCHARDT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MILTON ALVES DAMACENO (TESTEMUNHA)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027741-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERENTE)

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (LITISCONSORTES)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027708-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILSON OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

JULIO CESAR PETTARIN SICHEROLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHAN CICERO DE CARVALHO LUIZ (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028477-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (REQUERENTE)

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON RODRIGO SALVATORI (REQUERIDO)

 

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: 1027862-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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: 1038137-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (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 a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016706-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DACIO RAIMILSON DA SILVA (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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: 1024946-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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: 1027735-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LOPES PIRES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 
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Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764896 Nr: 17562-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MIRANDA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/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. 1214/1244, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1100114 Nr: 10626-16.2016.811.0041

 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: TOSHIO MATUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SAÚDE - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 876253 Nr: 14246-07.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO ROSSANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFNS COMERCIO DE JOIAS E OBJETOS DE 

ARTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:OBA/MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 838287 Nr: 42987-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LUIZ PONTES, ALTAIR BALIEIRO, LUIZ 

CLÁUDIO DE AMORIM, MANOEL AUGUSTO DA CUNHA, ANTONIO JOSÉ 

RAMOS, AMÉLIA DE SIQUEIRA, ONÉSIMO AUGUSTO SILVA COUTINHO, 

ROBERTO CARLOS DALFE DE ARAUJO, PAULA HELENA DE JESUS 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/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. 605/615, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 760537 Nr: 12908-66.2012.811.0041

 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: OPEN SAÚDE LTDA, CLAUDIO CÉSAR MANHÃS DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAÚDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO RAPHAEL OLIVEIRA 

FONSECA - OAB:121.837/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716534 Nr: 10352-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para comprovar depósito de 

diligencia, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1041006 Nr: 42093-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN PET FOODS LICENSEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, VANESSA VILARINO LOUZADA - 

OAB:215.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 751271 Nr: 3018-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA, 

ROGÉRIO MENDIOLA WOLFFENBUTTEL, MARCIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC BORGES TRANSPORTE CCB 

TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEL, CARLOS CESA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198- B, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63524/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825102 Nr: 31114-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMA FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA 

SERRALHERIA LTDA, LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839813 Nr: 44274-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO NERIS - EPP, LUIZ FERNANDO NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃES E ALIMENTOS CONGELADOS MT LTDA 

ME, DALCEMIR CALLEGARO, PLINIO JOSÉ CALLEGARO, DALCEMIR 

CALLEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE TEODORO 

LAMPIER - OAB:16786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952608 Nr: 1264-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESB, EVELLY TAINARA MARQUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DE ALMEIDA, LUIZ AUGUSTO 

CAVALLI MENECHINO, MUNIL DA SILVA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 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 apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044275 Nr: 43580-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA FERRER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24.879/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme informação da Central de Leilão deste Fórum, 

foram designados os dias 09/10/2018 e 18/10/2018, para realização da 

primeira e segunda Hasta Pública do bem penhorado nos presentes autos. 

Ficam as partes assim intimadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1314039 Nr: 11813-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO MOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENCIAL CONSTRUTORA E 

ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1.895/MT

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

OAB:3.213/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 que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775280 Nr: 28526-51.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE ALMEIDA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853761 Nr: 56390-30.2013.811.0041

 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: JAILA KARINY LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, EMANUELE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:18.722/MT, FÁBIO RIVELLI - OAB:19.023-A, HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 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 das Partes

 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

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.
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Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 431905-2/2018 no 

valor de R$ 104,32.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922770 Nr: 45107-73.2014.811.0041

 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: EFRAIN BARCELOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Ante o exposto, reconheço a prejudicial de mérito de decadência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 736267 Nr: 32686-56.2011.811.0041

 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: NAIR PIRES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA GARCIA, JACÓ VALERIANO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 O requerido Jacó Valeriano da Silva foi devidamente citado por edital (fl. 

161), porém não apresentou contestação. Dessa feita, decreto-lhe a 

revelia.

A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, nos termos do 

art. 72, inciso II do CPC, nomeio-lhe curador o Defensor Público atuante 

perante esta unidade judiciária, que deverá ser intimado e terá vista dos 

autos para apresentar resposta no prazo legal.

Proceda-se com a retificação na capa dos autos e no Sistema Apolo, 

inserindo o requerido no polo passivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936665 Nr: 52921-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CINIRA DA SILVA WOLF DE AMORIM, 

HEINA DA SILVA AMORIM, MIRIAM DA SILVA AMORIM, HEINA DA SILVA 

AMORIM, HEIDY AMORIM DE PINHO, HARLEY DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTERICA TIJUCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - 

OAB:18.501

 Intimem-se as partes para que informem se ainda possuem interesse na 

produção de provas em audiência ou se concordam com o julgamento do 

processo no estado em que se encontra, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861176 Nr: 2668-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CRISTIANE MELCHIOR, JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED SÃO PAULO - COOPERTIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZORTÉA ANTUNES - 

OAB:17.001/MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ - 

OAB:7216/MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - OAB:17.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JEBER 

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

OAB:136837, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:3418-A/MT, LUIZ CARLOS GALVÃO DE BARROS - OAB:21650-SP, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173351/SP

 Intime-se a parte autora para que informe o endereço e indique um ente 

da família para acompanhar o perito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por outro lado, não há nada nos autos que demonstre que o perito estará 

em situação de perigo, razão pela qual deverá desenvolver o encargo 

normalmente sem acompanhamento de equipe policial, até porque a perícia 

será realizada na casa de um civil.

Por fim, consigno que a perícia deverá ser realizada em local com 

privacidade.

Após o cumprimento das determinações, intime-se o perito para que 

designe data e horário para realização do ato.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788225 Nr: 42175-83.2012.811.0041

 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: OSTELONY ALVES & DIAS RIBEIRO LTDA - ME, 

EMERSON DIAS RIBEIRO, ROSÂNGELA OSTELONY ALVES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302, DIONILDO GOMES CAMPOS - OAB:3302/MT, EDUARDO 

OSTELONY ALVES DOS SANTOS - OAB:24243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Diante da revogação do mandato de fl. 303, proceda-se com a habilitação 

do patrono Dr. Eduardo Ostelony Alves dos Santos OAB/MT 24243-O.

Quanto ao pedido de expedição de alvará, visando evitar futuras 

discussões sobre os honorários advocatícios, entendo por bem 

determinar a intimação da parte autora para juntar aos autos o contrato de 

honorários feito com o advogado, Dr. Dionildo Gomes Campos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conlcusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 895763 Nr: 26918-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANELA DE BARRO LTDA - ME

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 
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OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 431911-7/2018 no 

valor de R$ 932,00.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 750775 Nr: 2507-08.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALMIS ANTONIO DA SILVA, MOACYR DA 

SILVA CAMPOS JUNIOR, MOACYR DA SILVA CAMPOS, SEBASTIÃO 

MARCOS DA SILVA CAMPOS, MARCOS SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS, 

OSVALDO LUIS DA SILVA CAMPOS, IZA ROSA MORAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES G. DE 

SOUZA - OAB:10.070, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:7683

 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 cálculo de fls. 221, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito (art. 290, CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827351 Nr: 33233-28.2013.811.0041

 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: MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO, JVCML, 

SIMONE VERLANGIERI CARMO, SIMONE VERLANGIERI CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DA COSTA 

MARQUES - OAB:16.381 OAB/MT, FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - 

OAB:17251, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - 

OAB:16.787-0/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/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

 Intimem-se as partes para que informem se ainda possuem interesse na 

produção de provas em audiência ou se concordam com o julgamento do 

processo no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 831965 Nr: 37581-89.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI DO AMARAL ROSA, AALDQ, GLENISGLEIA DA 

SILVA LIMA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 169/170, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Quanto ao valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor da 

autora Delci do Amaral Rosa, deverá ser expedido alvará, observando-se 

os dados bancários de fl. 169.

De outro modo, o montante destinado ao herdeiro Anthony Aquine Lima de 

Queiroz, menor impúbere, correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais), deverá ser depositado judicialmente.

Por se tratar de interesse de menor, este pagamento deverá ser realizado 

em conta única judicial, até posterior deliberação deste juízo, mediante a 

demonstração da real necessidade ou para utilização em proveito e 

interesse do adolescente, comprovada a impossibilidade de seu 

representante legal.

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 830266 Nr: 35980-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIM BARCELOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o transcurso do tempo, manifeste-se a parte exequente 

sobre o prosseguimento da execução, no prazo de 15 ( quinze) dias, 

trazendo, se for o caso, os documentos pertinentes atualizados.

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794411 Nr: 727-96.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HENRIQUE DE SOUZA, FABIO RODRIGO DE 

SOUZA RAMOS, ODIZELMA ALESSANDRA RAMOS DA SILVA, 

ASTROGILDO HENRIQUE DE SOUZA, ROSIMEIRE MARIA DA SILVA, 

EDIDEL FARIAS DA SILVA, ARNALDO ERNESTO DE SANT'ANA, OLGA 

RAMOS DE SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELZA JOSE DE ARRUDA SOUZA, 

AGRÍCOLA DE SOUZA RAMOS, REGINALDO MARQUES SOUZA RAMOS, 

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS, MARCELO MARCIO DE ARRUDA 

SOUZA, MARCIA HELENA DE ARRUDA SOUZA, ARIEL PEDRO DE 

ARRUDA SOUZA, ADELSON JOÃO DE ARRUDA SOUZA, CARMEN LUCIA 

DE ARRUDA SOUZA, ALACY HENRIQUE DE SOUZA, AMARILDA 

HENRIQUE DE SOUZA, SALVINA HENRIQUE DE SOUZA, REINALDO 

HENRIQUE DE SOUZA, DAVI HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intime-se novamente os autores para efetuarem o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, conforme certidão de fl.330, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena das sanções legais.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905522 Nr: 33930-15.2014.811.0041

 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: SUELY ROSA DA GUIA, REGINALDO DE FIGUEIREDO 
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SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEICULO AUTOMOTORES, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:12574/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RENATO 

JOSÉ CURY - OAB:154351/SP, THAIS GALINDO DA SILVA - 

OAB:13148/MT

 Manifeste-se o perito acerca da impugnação ao valor de perícia (fls. 

297/299), no prazo de 5 (cinco) dias

 Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 464971 Nr: 32707-66.2010.811.0041

 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: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA LEITE DE BARROS BALTAR, NANCI 

LEITE BARROS BALTAR, BANCO DO BRASIL AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BRAZÃO - OAB:6628/MT, 

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169/MT

 Considerando que a parte autora não apresentou a testemunha Eliete da 

Silva para a sua oitiva, consoante termo de fl. 439, presume-se que houve 

a desistência com fulcro no art. 455, §3º, do CPC, razão pela qual declaro 

encerrada a instrução processual.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, depois 

as rés Marina Leite de Barros e Nanci Leite Barros Baltar, no prazo de 15 

(quinze) dias, e em seguida o réu Banco do Brasil Auto, em igual prazo, 

mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15, 

assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1042210 Nr: 42590-61.2015.811.0041

 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: LOD, JOANITA SOARES PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil 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 e 

correção monetária a partir da data do sinistro (30/11/2014).Tal valor 

deverá ser pago ao genitor da vítima, Anildo Soares Palma, tendo em vista 

o falecimento da autora Laiza Oliveira Daima conforme certidão de óbito de 

fl.135 acostada nos autos.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749641 Nr: 1063-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID GUILHERME BRITO 

CORREA - OAB:MT 12351, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 59659

 Diante da possibilidade da realização da perícia, intime-se a parte autora 

para recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após o pagamento, intime-se o perito para designação de data e horário 

para realização do ato.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 714003 Nr: 8839-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAS DEOLINO DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.540, BRUNO FERNANDES DE NORONHA ALEIXO - 

OAB:13766/MT, JAFFER BARBOSA CCHAPHAUSER - OAB:20549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 431908-7/2018 no 

valor de R$ 63.612,05

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1082594 Nr: 2753-62.2016.811.0041

 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: HEBER FERREIRA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para DECLARAR a 

inexistência do débito de R R$145,43 (cento e quarenta e cinco reais e 

quarenta e três centavos).Em face da sucumbência recíproca, 

CONDENAR ao pagamento pró-rata das custas processuais. Quanto aos 

honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, devendo cada uma das partes arcar com os 

honorários do patrono da parte contrária, nos termos do disposto no art. 

86, do Código de Processo Civil.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade para ela, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 895155 Nr: 26629-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDNÉIA MARIA SIQUEIRA, NUGDA MARIA SIQUEIRA, 

MARCOS ROBERTO DE SOUZA DO BOM DESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA VIEIRA BORGES 

FELIX - OAB:OAB/MT 8.633, ROSANA DIAS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:16.104

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 128/129, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1082642 Nr: 2778-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SILVA COSTA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 CONDENAR as 

requeridas, solidariamente, ao ressarcimento dos valores pagos a título de 

taxas condominiais desembolsados pela autora, no valor de R$ 443,29 ( 

quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), acrescido 

de juros de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

INPC a partir do desembolso.Face a extensa sucumbência, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85,§8º 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 presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 883362 Nr: 18806-89.2014.811.0041

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DELMONDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE PICORELLI, OCIMAR CARNEIRO 

DE CAMPOS, SAAFEMT - SINDICATO DOS AGENTES DE ADM. 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ENELSON ALESSANDRO 

NONATO, ROGERIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180, JACKSON F. COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 

12.009, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 Em atenção ao principio da cooperação processual, intime-se a patrona 

do requerido João Vicente Picolli para que informe o nome e endereço dos 

respectivos herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796544 Nr: 2896-56.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE GASTÃO DE MATTOS MULLER, MARIA DA 

GLÓRIA DE MOURA MULLER, GUILHERME FREDERICO DE MOURA MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASER LOUZADA DA CRUZ

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

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 Ante o exposto: a)DEFIRO a produção das provas documental, 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão;b)Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais;c)Designo 

audiência de instrução para o dia 16 de outubro de 2018 às 14h, devendo 

o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias a partir da 

intimação da presente decisão, sob pena de preclusão;d)Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo 

somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 

455, do CPC.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915469 Nr: 40519-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMH, DELZA APARECIDA DA SILVA HUNGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D'LU TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

ELISÂNGELA REGINA SANTOS XAVIER, ADEMILTO APARECIDO 

CORDEIRO DOS SANTOS

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

OAB:3.287/MT, TONY VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido para a citação por edital do requerido ADEMILTON 

APARECIDO CORDEIRO DOS SANTOS (fls.111/112).

 Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art.257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 916658 Nr: 41214-74.2014.811.0041

 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: PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11785, Luciana Fabricia Rosa Barros - OAB:OAB/MT 21.037, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 
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embargos de declaração formulado às fls. 459/460, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 26235 Nr: 12233-89.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO YUTAKA TAKANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGB CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MARIA 

TOLEDO COSTA, MARIA DE LOURDES CASSIANO, FABIANO MARCUS 

TOLEDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDALVO GARCIA - 

OAB:09880, EDALVO GARCIA JÚNIOR - OAB:68.569/PR

 Expeça-se alvará em favor de Fabiano Marcus Toledo Costa, 

observando-se os dados bancários indicados em fls. 490.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005251-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005251-46.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 27/11/2018 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, 27 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012881-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DO CARMO CAMPOS (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (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° 1012881-56.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 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, 22 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012646-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIANA DE JESUS (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 PJE n° 1012646-89.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 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 maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018994-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

DAIANY FRANK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018994-26.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido constante do ID 14980651. Cite-se e intime-se a ré na pessoa de 

seu representante, no endereço informado na petição referida. Cuiabá, 5 

de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014775-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDINIR AMARAL CARDOSO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014775-67.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 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, 30 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015169-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WEVERTON LUIS BENICIO (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 PJE n° 1015169-74.2018.8.11.0041 DESPACHO Consta no ID 

13472680 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 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 5 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015165-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDMARA ANGELA DA 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 PJE n° 1015165-37.2018.8.11.0041 DESPACHO Consta no ID 

13472550 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 09:30 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, 5 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015121-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

LUISA PIRES DE OLIVEIRA (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 PJE n° 1015121-18.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 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 
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multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015074-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA ADILES DE ARRUDA (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 PJE n° 1015074-44.2018.8.11.0041 DESPACHO Consta no ID 

13462499 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 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, 5 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015050-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCELO DOS SANTOS (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 PJE n° 1015050-16.2018.8.11.0041 DESPACHO Consta no ID 

13461415 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 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 5 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014750-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANDRADE DINIZ (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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° 1014750-54.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 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, 5 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014696-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ATAIDE ANTONIO CORREIA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014696-88.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 10:45 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 
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CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014429-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (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° 1014429-19.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 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, 5 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015507-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA FERNANDES DA COSTA (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° 1015507-48.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 11:30 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, 7 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015362-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA GONCALVES DA 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 PJE n° 1015362-89.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 11:45 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014527-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSEAN ALEX DA CONCEICAO (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 PJE n° 1014527-04.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 11:30 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 
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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, 6 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014026-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

OLGA FRANCISCA BARROS (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014026-50.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 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, 6 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014478-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON MIGUEL DE ANUNCIACAO (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 PJE n° 1014478-60.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 6 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007544-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIFFER LAURINI DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (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° 1007544-86.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 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, 26 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DA SILVA MAIA (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° 1001047-56.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:15 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 
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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, 26 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006190-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HENRIQUE DE CAMPOS RODRIGUES (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006190-60.2017.8.11.0041 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 08:30 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, 20 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003306-24.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 10:45 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, 26 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010913-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY KENNED DA CRUZ ARRUDA (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (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° 1010913-88.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

inicial e defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. 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 08:00 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, 20 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004655-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004655-62.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A decisão 

de ID12108563 não foi integralmente cumprida, tendo a audiência restado 

prejudicada. Assim, redesigno o dia 01/10/2018 às 08:00 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. DEFIRO o pedido de 

assistência litisconsorcial requerida sob o ID12325860, anote-se como 
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pleiteado. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 

12108563. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 25 de junho de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017021-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CELIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017021-36.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O 

documento de Id 13813878 não comprova o protocolo do requerimento 

administrativo. Concedo ao autor o prazo de cinco dias para regularização 

da emenda, sob pena de indeferimento. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017077-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017077-69.2018.8.11.0041 DESPACHO Em consulta ao 

sistema de Arrecadação do TJMT é possível verificar que o autor já emitiu 

a guia para pagamento das custas e taxas judiciais, assim, intime-se o 

para que, em 15 (quinze) dias comprove o recolhimento da guia emitida, 

sob pena de indeferimento da inicial. Designo audiência de conciliação 

para o dia 01 /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, 25 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023460-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

HONDA MERCANTIL POLLUX (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. H. FEITOSA CABELEIREIROS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023460-97.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado dos réus. Assim, redesigno o dia 

01/10/2018 às 12:00horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9731170. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025893-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (DEPRECANTE)

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CALGARO DAL PONT (DEPRECADO)

LUCAS SCHEFFER DAL PONT (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025893-74.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

o mandado no endereço informado no Id 14622640. Cuiabá, 5 de setembro 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017917-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDER ALESSANDRO DE ARRUDA (AUTOR(A))

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

DIANA FRANCISCA DOS SANTOS 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 PJE n° 1017917-79.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 01/10/2018 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, 24 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014647-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.S.C. COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014647-47.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 01/10/2018 às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 
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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 junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011041-11.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão retro, intime-se a autora pessoalmente para informar se possui 

interesse no prosseguimento do feito, indicando endereço da ré no Brasil 

para citação e intimação, em cinco dias, sob pena de extinção. Cuiabá, 5 

de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017481-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA RODRIGUES SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017481-23.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro o pedido de 

letra "b" e, consequentemente, isento a autora do recolhimento das custas 

e taxas INICIAIS, nos termos do art. 98, §5 do CPC. Designo audiência de 

conciliação para o dia 01/10/2018 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, 24 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016612-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR (ADVOGADO(A))

ADRENIL DA FONSECA NEGRAO (REQUERENTE)

GIRLANE DA SILVA CANAVARROS NEGRAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016612-60.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita aos autores, nos termos do 

art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 01/10/2018 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, 24 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036264-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA JULIANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036264-97.2017.8.11.0041 DESPACHO Em que pese a 

petição de ID 13257100 ter sido protocolada de forma extemporânea, em 

atendimento ao principio da instrumentalidade das formas, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, nos termos do 

art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 28/09/2018 às 

08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 
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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, 20 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035729-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIA NASCIMENTO SOUZA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MICHELE MAGALHAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

IVAN DA COSTA LOPES (AUTOR(A))

CARLOS RUBENS ARANTES PEREIRA (AUTOR(A))

VANESSA SILVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

IRANI GUSMAO (AUTOR(A))

ROSALINA FONTOURA DE AMORIM LOPES (AUTOR(A))

TATIANA APARECIDA LIMA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

VANDA FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

JOSE ERISMAR DE ARAUJO SOUZA (AUTOR(A))

ARLETE DE JESUS NASCIMENTO FERREIRA (AUTOR(A))

MATEUS DE SOUSA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035729-71.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita aos autores (art. 98, CPC). 

Com fundamento no artigo 71, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

defiro a tramitação prioritária. Anote-se. O artigo 334, §4º, inciso I, do 

Código de Processo Civil dispõe que a audiência de conciliação somente 

será dispensada nos casos em que ambas as partes manifestarem nesse 

sentido. Assim, designo audiência de conciliação para o dia 29/10/2018 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035729-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIA NASCIMENTO SOUZA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MICHELE MAGALHAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

IVAN DA COSTA LOPES (AUTOR(A))

CARLOS RUBENS ARANTES PEREIRA (AUTOR(A))

VANESSA SILVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

IRANI GUSMAO (AUTOR(A))

ROSALINA FONTOURA DE AMORIM LOPES (AUTOR(A))

TATIANA APARECIDA LIMA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

VANDA FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

JOSE ERISMAR DE ARAUJO SOUZA (AUTOR(A))

ARLETE DE JESUS NASCIMENTO FERREIRA (AUTOR(A))

MATEUS DE SOUSA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035729-71.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita aos autores (art. 98, CPC). 

Com fundamento no artigo 71, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

defiro a tramitação prioritária. Anote-se. O artigo 334, §4º, inciso I, do 

Código de Processo Civil dispõe que a audiência de conciliação somente 

será dispensada nos casos em que ambas as partes manifestarem nesse 

sentido. Assim, designo audiência de conciliação para o dia 29/10/2018 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022540-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANI RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ZEDEQUIAS SILVA LIMA (AUTOR(A))

RENATO NUNES DA CUNHA (AUTOR(A))

VERA LUCIA GALVES (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

SAMY MARIA SILVA LIMA (AUTOR(A))

WALDENY MACEDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA MAURILIA FOLIA (AUTOR(A))

APARECIDA FERMIANO (AUTOR(A))

EDENER PINTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ROMES ROSA DE PAULA (AUTOR(A))

TEREZINHA KIELBA EMORGE (AUTOR(A))

JOSE MARIA DE AMORIM (AUTOR(A))

EVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

HONORIA FRANCISCA DO CARMO (AUTOR(A))

MARILZA EVARISTO (AUTOR(A))

JOSE VALMY BATISTA SOBRINHO (AUTOR(A))

NELCY DE JESUS BOM DESPACHO (AUTOR(A))

JOSE ADEMAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAQUIM MATOS OZORIO (AUTOR(A))

PAULO DE SOUZA BOMDESPACHO (AUTOR(A))

ANA PAULA RODRIGUES MONTALVAO OZORIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 50 de 229



CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022540-89.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/10/2018 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, 6 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029250-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

PAULA LACI CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029250-28.2018.8.11.0041 Vistos. A autora propôs 

esta ação objetivando o deferimento da tutela de urgência, a fim de que a 

ré seja compelida a proceder sua matrícula do oitavo semestre. Argumenta 

que no primeiro semestre de 2015 trancou o seu curso de odontologia, 

porém, para não perder o financiamento estudantil, realizou o seu 

aditamento, tendo a ré recebido a integralidade dos valores relativo ao 

citado semestre. Assevera que atualmente, prestes a se graduar, a ré se 

nega em realizar compensação do referido valor com pendência financeira 

existente em seu nome. Entretanto, a autora não esclarece o valor de sua 

pendência financeira. Diante disso, intime-se a autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de quinze dias, para esclarecer os valores que 

estão em aberto, aguardando pagamento. No mesmo prazo, deverá, nos 

termos do art. 99, § 2º, do CPC, trazer documentos capazes de 

demonstrar a sua hipossuficiência tais como holerites, declaração de 

imposto de renda.. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003841-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIEMA MARIA CARDOSO (AUTOR(A))

LUPERCIO CACERES DE ASSIS (AUTOR(A))

ANTONIO SAUL CARDOSO (AUTOR(A))

AILTON OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

RONALDO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

MADELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARIA FELICIDADE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ELICIO FORTES (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

JULIANA GRISOSTIMO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VANILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANTONIO DA TRINDADE DE FREITAS (AUTOR(A))

EDNA CESPEDES PEDRAZA (AUTOR(A))

CARMELINA DA SILVA CORDEIRO (AUTOR(A))

DOMINGAS NATALINA BISPO (AUTOR(A))

WALDEMAR CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003841-50.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 05/11/2018 às 11:30 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. Intimem-se as partes autoras 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, 05 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015585-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITE DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CECILIO EVANGELISTA FERREIRA (AUTOR(A))

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015585-13.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

advogado da autora para se manifestar sobre a petição constante no ID. 

13887893, em 5 dias. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006252-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES (ADVOGADO(A))

M. I. S. B. N. (REQUERENTE)

M. L. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI OAB - 688.944.221-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))
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MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

PEDRO RODRIGUES DE CAMPOS NEVES (REQUERIDO)

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI (REQUERIDO)

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (ADVOGADO(A))

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006252-66.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

os embargados para oferecer contra-razões ao recurso de ID 13454908, 

em cinco dias. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003137-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA NORBERTA DA COSTA GARCIA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003137-37.2018.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de ação 

de obrigação de fazer em que a autora agravou da decisão que indeferiu 

os efeitos da tutela para determinar que a ré reestabelecesse o 

fornecimento de água para seu imóvel, sendo seu pedido deferido pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ficando determinado que a ré deveria 

religar a água no imóvel da autora, desde que efetuado depósito judicial no 

valor de R$110,00 referente as faturas dos meses de abril/2018, 

maio/2018 e junho/2018, bem como das subsequentes, caso o excesso 

alegado permanecesse. A autora efetuou o depósito judicial 

(ID.14553449). A ré informou o cumprimento da liminar, alegando, todavia, 

que a autora não efetuou o pagamento de todas as faturas sobrestadas, 

como determinado no RAI 1007838-67.2018.8.11.0000, requerendo sua 

intimação para que efetue o depósito referente às demais faturas 

suspensas em razão de procedimento administrativo. Em que pese os 

argumentos da ré, não assiste razão seu pedido, isto porque a decisão 

proferida no RAI 1007838-67.2018.8.11.0000 é clara quanto ao depósito 

da quantia de R$110,00, média que a autora alega pagar pelos serviços, 

com relação às faturas contestadas, bem como às subsequentes que por 

ventura vierem as ser cobradas em valores excessivos. Assim, INDEFIRO 

o pedido da ré (ID.14665756). Visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 5 de setembro 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.: 946525 Nr: 58331-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, REGINA HELENA ARANTES DE BARROS CHÉR 

- OAB:173.494, RODRIGO NUNES - OAB:144.766

 Declaro encerrada a instrução. A pedido das partes, converto os debates 

orais por alegações escritas e concedo o prazo individual e sucessivo de 

15 dias para sua apresentação, iniciando-se pela autora. Intime-se o 

advogado constituído da autora para oferecer as alegações finais. Após, 

concluso para sentença. Saem os presentes intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1115489 Nr: 16830-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA AVELINO DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO. - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/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) ANA FLÁVIA 

UCHOA solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 729275 Nr: 25266-97.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS, NASLA 

RODRIGUES GONÇALVES DE SABOIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUMBERTO BORGES, MARIANGELA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, DILMA GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892, LISA MARIA 

ALVIM PENA CANAVARROS - OAB:12299-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/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) MARCOS 

ANTONIO GASPAR DA SILVA, 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031385 Nr: 37439-17.2015.811.0041

 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: SARA SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte requerida para contrarrazoar 

o recurso de apelação de fls. 100/104, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em igual prazo, intimo a parte autora para se manifestar acerca do 

comprovante de pagamento juntado às fls. 105/110.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054255 Nr: 48465-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZIA MARIA JOSE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHA 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela Requerente às 

fls.60/67 é tempestivo, e o recurso de apelação apresentado pela 

Requerida, às fls. 70/75 também é tempestivo, sendo assim, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar 

as partes para apresentarem as suas contrarrazões ao recurso de 

Apelação da parte adversa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892433 Nr: 24859-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, AZUL 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para comprovar a 

publicação do edital de citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1085720 Nr: 4140-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIZAEL PEREIRA SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Concedo o prazo de 5 dias para as partes apresentarem 

substabelecimento. Declaro encerrada a instrução. A pedido das partes 

converto os debates orais por alegações escritas e concedo o prazo 

individual e sucessivo de 15 dias para sua apresentação, iniciando-se 

pelo autor. Após, concluso para sentença. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879348 Nr: 16394-88.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM CONTABILIDADE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY LAYANA GONÇALVES 

DE ALMEIDA - OAB:16279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução, cuja sentença foi anulada a fim de que 

fosse aberta a instrução processual para apurar a causa debendi do titulo 

de credito executado (p. 241/245).

Intimadas as partes, o embargante postulou pela produção de prova oral 

(p. 334). Já a parte embargada pugnou por prova emprestada, tendo 

juntado os documentos de p. 346/514, os quais não foram impugnados 

pelo embargante (p. 517).

Defiro a prova oral requerida e designo audiência de instrução para o dia 

31 de outubro de 2018, às 14:00 horas, oportunidade em que será colhido 

o depoimento pessoal de ambas as partes e das testemunhas, que 

deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, §4º, NCPC.

Registro que nos termos do art. 455 do NCPC, “Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.”

Intimem-se as partes pessoalmente para vir e a depor, sob pena de 

confissão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094165 Nr: 8015-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

Edivandro Pereira dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar esta ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1105140 Nr: 12597-36.2016.811.0041

 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: LUCAS FIGUEIREDO 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, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONCALVES - OAB:17574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 135,00 

(cento e trinta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Defiro o levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o 

alvará em favor do perito, os dados bancários estão descritos à p. 

141.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 1163880 Nr: 37490-91.2016.811.0041

 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: NILVA APARECIDA DA SILVA SANTOS

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

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

OAB:17.676/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487 inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por Nilva Aparecida da Silva Santos em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais.Custas e honorários pela autora, que fixo em R$ 

1.000,00. No entanto, diante da gratuidade dos benefícios 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.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1071255 Nr: 55940-19.2015.811.0041

 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: BELMIR LOPES DE MIRANDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isto, nos termos do art.487, I do CPC, julgo parcialmente procedente 

os pedidos da ação proposta por BELMIR LOPES DE MIRANDA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao 

pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.Defiro 

o levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará em favor do 

perito. Os dados bancários estão descritos à p. 82.Custas processuais 

pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que, que 

fixo em R$ 950,00 (seiscentos reais), nos termos do art.85, § 8º 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, 03 de setembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1173482 Nr: 41502-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MARIA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

GILBERTO MARIA DE LIMA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 12.825,00 (doze mil 

oitocentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º 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, 03 de setembro de 2018.ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1173726 Nr: 41642-85.2016.811.0041

 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: ANA PAULA TIMOTI

 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:5.736O

 Processo nº 41642-85.2016.811.0041

Código 1173726

DESPACHO

Oficie-se a Central de Conciliação para juntar aos autos o laudo pericial 

mencionado no termo de audiência (p. 28).

Após, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto à possibilidade de utilização da perícia realizada perante a Central 

de Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1230827 Nr: 15134-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACILIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO P. R. MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:MT/15097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 769341 Nr: 22304-67.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRON DE SOUZA MARCONDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, CONSIGNUM PROGRAMA 

DE GERENCIAMENTO DE MARGEM CONSIGNADA

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, ROSANA DE BARROS BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4.531

 Posto isto, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, julgo extinto sem 

resolução de mérito esta ação de reparação por danos morais ajuizada 

por AYRON DE SOUZA MARCONDES SANTOS em face do BANCO BMG 

S.A e CONSIGNUM PROGRAMA DE GERENCIAMENO DE MARGEM 

CONSIGNADA.Condeno o autor nas custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Contudo, 

como o autor é beneficiário da Justiça gratuita, fica a exigibilidade 

suspensa, até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 731677 Nr: 27816-65.2011.811.0041

 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: MARIA EVA COIMBRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 09 de outubro de 2018, às 08:30h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias). Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1112307 Nr: 15641-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA VII - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ARLEI TAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte Requerente para que manifeste 

sobre os depósitos efetuados nos autos, bem como requerer o que 

entender por direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 745452 Nr: 42598-77.2011.811.0041

 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: LUDINAI VIANA DA SILVA

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341959 Nr: 12222-16.2008.811.0041

 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: JOENILTON MANOEL DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 / SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre o cálculo apresentado pelo contador às fls. 380, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 852403 Nr: 55212-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAM CONTABILIDADE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT, RUBIA APARECIDA 

FRANTZ - OAB:7.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTYNY LAYANA 

GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB:16279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 Vistos etc.

Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Prestei as informações solicitadas através do Ofício n. 065/2018/GAB.

Cumpra-se integralmente a decisão de p. 425.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 912163 Nr: 38283-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando os autos, denoto que a intimação de fl.45 foi 

publicada em nome de patrono diverso ao atual da autora. Assim sendo, 

procedo a sua publicação "Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 334522 Nr: 5015-63.2008.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 Vistos etc.

A prova pericial foi requerida pelo réu e este, intimado, não impugnou os 

honorários do perito, tampouco efetuou o seu pagamento (p. 120), o que 

caracteriza a preclusão na produção da referida perícia.

Assim, declaro preclusa a prova pericial.

Intimem-se as partes para ciência e requerimentos pertinentes, em cinco 

dias.

Após, concluso para julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455342 Nr: 26547-25.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA DE FREITAS JACOB, PEDRO DE FREITAS 

JACOB, MARIANA DE FREITAS JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, CLAUDEMIR 

MANOEL DOS SANTOS, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSO JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105.186, JÚLIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004 OAB/PR, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte ré para trazer aos 

autos o objeto solicitado pelo perito às fls. 535, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777115 Nr: 30458-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SAMPAIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA WINK 

ROCHA - OAB:6069

 Trata-se de ação de usucapião de bem móvel proposta por Claudio 

Sampaio de Oliveira contra José Ricardo da Silva, objetivando o 

reconhecimento do domínio do veículo fusca descrito na inicial.

O réu foi citado por edital, tendo sido apresentado contestação por 

negativa geral, realizada por curador especial.

À p. 63 foi determinado que o autor apresentasse os documentos 

necessários para o prosseguimento do feito, tendo a Defensoria Pública 

que o assiste, solicitado a sua intimação pessoal para atendimento (p. 64).

Diante do não comparecimento do autor, a Defensoria Pública requereu a 

suspensão do processo, o que foi indeferido pela decisão de p. 77.

A esposa do autor compareceu aos autos à p. 81/84 e noticiou o seu 

falecimento, bem como o desinteresse no prosseguimento do feito, já que 

não possuem mais o veículo.

Diante do falecimento do autor, comprovado pela certidão de óbito de p. 

85, e desinteresse dos seus herdeiros na habilitação, o feito deve ser 

extinto.

A par disso, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, IV e VI do CPC.

Custas pela parte autora, no entanto, fica a exigibilidade suspensa em 

razão da gratuidade judiciária.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946914 Nr: 58522-26.2014.811.0041

 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: JEAN MARCEL NEVES CONRADO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 79/84, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 404384 Nr: 36182-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇAO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL MARED- MARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO PAULINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352/MT, FABIULA LJTIELY DAROSA MORENO - 

OAB:20.572, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida juntada às fls. 78, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1027712 Nr: 35666-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Com estas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA “AD CAUSAM” e, por se tratar de condição da ação, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do Código de Processo Civil.Deixo de condenar a autora por litigância de 

má-fé, eis que inexistente comprovação de que a mesma tenha praticado 

uma das ações previstas no artigo 80 e incisos, CPC.Custas pela autora, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% 

(vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC. Contudo, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, 

suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de Setembro de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455342 Nr: 26547-25.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA DE FREITAS JACOB, PEDRO DE FREITAS 

JACOB, MARIANA DE FREITAS JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, CLAUDEMIR 

MANOEL DOS SANTOS, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSO JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105.186, JÚLIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004 OAB/PR, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem 

sobre documento juntado às fls.537/540 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 228851 Nr: 35956-98.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.G.LAVRATTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

FERRAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ABALEN DE SANTANA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a sua 

publicação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 114352 Nr: 4214-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATAVENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624, ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:OAB/11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Processo n° 4214-26.2003.811.0041

Código 114352

Vistos e etc..

Expeça-se alvará em favor da exequente, conforme requerido a p. 

652/653, e sentença de p. 455.

Após, em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 765536 Nr: 18241-96.2012.811.0041

 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: CAROLINA ATALA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA KAROL WOJTYLA CIRURGIA 

PLASTICA, VLADIS FELSKY DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Joaquim Ovelar - 

OAB:OAB/MT 25071/O, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT

 Declaro encerrada a instrução. A pedido das partes, converto os debates 

orais por alegações escritas e concedo o prazo individual e sucessivo de 

15 dias para sua apresentação, iniciando-se pela autora. No mesmo 

prazo, os réus deverão se manifestar sobre os documentos juntados pela 

autora na audiência. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094884 Nr: 8326-81.2016.811.0041

 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: JOAO VICTOR SILVA SOUZA NASCIMENTO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo nº. 8326-81.2016.811.0041

Código 1094884

DESPACHO

Cumpra-se integralmente o acordo homologado (p. 112) e expeça-se 

alvará em favor da exequente.

Após, arquive-se.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029316-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIZI GABRIELLI DE MOURA GOMES (AUTOR(A))

PRISCILA DALL AGNOL (ADVOGADO(A))

ZOZIMO JOSE DE MOURA GOMES (AUTOR(A))

NICHOLLAS MEAKO DE MOURA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DA SILVA NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029316-08.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reintegração de posse em que os autores pretendem a 

proteção possessória de bem imóvel. Assim, existindo conflito 

possessório de bem imóvel, a competência para processar e julgar o feito 

é da 2ª Vara Cível desta comarca. Posto isto, declaro a incompetência 

deste juízo e, com fundamento no artigo 64, § 3º, do CPC, encaminhem-se 

os autos para ser redistribuído à 2ª Vara Cível desta Comarca. Cuiabá, 5 

de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026186-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026186-10.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação revisional de débitos c/c indenização por danos morais c/c pedido 

de tutela antecipada inaudita altera pars, proposta por José Gonçalves da 

Silva contra a Energisa - Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, ambas 

qualificadas nos autos. Relata o autor que é titular da Unidade 

Consumidora n. 6/1040929-0 e que sempre manteve um consumo médio 

de 100 kWh ~ 200 kWh, contudo, em 2013, após a ré realizar a troca do 

seu relógio medidor, passou a emitir fatura com valores superiores aos 

anteriormente consumidos. Informa que em razão das faturas emitidas 

pela ré já ajuizou 02 ações judiciais para reconhecer a ilegalidade da 

cobrança, tendo na primeira conseguido a revisão das faturas 

impugnadas entre os meses de 07/2013 e 10/2013. Sustenta que em que 

pese o ajuizamento das ações, a ré continua emitindo faturas em 

desconformidade a sua média mensal, requerendo com a presente ação a 

revisão das faturas emitidas entre 28/09/2015 a 28/06/2018. Postula a 

concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de determinar que à ré 

reestabeleça o seu fornecimento de energia elétrica, bem como retire seu 

nome nos órgão de proteção ao crédito. A inicial veio acompanhada de 

diversos documentos, sendo determinada a sua emenda (id 14756162). O 

autor emendou a inicial (ID 14807713). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial requerida e CONCEDO ao autor 

os benefícios da justiça gratuita. A tutela almejada pelo autor é regulada 

pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada, de 

acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à concessão da 

tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Não há nos autos elementos de convicção suficiente e que 

comprovem a probabilidade do alegado direito do autor, nem mesmo o 

perigo da demora. Conforme os documentos colacionados pelo autor sob 

o ID 14807719, o mesmo vem usufruindo do serviços prestados pela ré 

desde o ano de 2015, em sua maioria, sem qualquer contraprestação. O 

autor aduz que sempre consumiu uma média de 100 kWh ~ 200 kWh, 

entretanto, não apresentou nenhuma prova de consumo da referida média. 

O documento de ID 14741045 mostra que o autor adimpliu com algumas 
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faturas da forma que lhe convém. Em que pese efetuar o pagamento da 

20/09/2017, no valor de R$187,55, o mesmo não adimpliu com a fatura 

anterior (18/08/2017 no valor R$180,21) inferior ao mês pago. O autor 

também não demonstrou que tenha realizado e/ou solicitado uma vistoria 

em seu relógio medidor. Assim, não havendo nos autos elementos 

suficientes que comprovam os requisitos autorizadores, o indeferimento 

do pedido liminar é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE 

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado 

pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano 

ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão 

agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 13/11/2018 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 ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 21 de agosto de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017432-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CAMILO FERREIRA (AUTOR(A))

LUCIA RIBICKI (AUTOR(A))

LUZIA BISPO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

WALDET TEIXEIRA DAMASCENA (AUTOR(A))

ANDREIA ANDREOLI SILVESTRE (AUTOR(A))

EDENIR DAMASCENO DE MATOS (AUTOR(A))

DAVID DUARTE (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017432-16.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita aos autores. Designo o dia 26/11//2018 às 

08:00 horas para a audiência de conciliação, que será realizada na Central 

de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada 

no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se 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 parte ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013486-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS ROMERA LTDA (AUTOR(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C D OESTE ELETRO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013486-02.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de consignação de chaves proposta por Moveis Romera LTDA 

contra a CD Oeste Eletro S/A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Em síntese, relata a autora que entabulou contrato de locação não 

residencial com a empresa ré, referente ao imóvel localizado na Rua 

Presidente Vargas, nº 955 – Centro – quadra 22, em Barra do Garças/MT, 

matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial 

da Comarca de Barra do Garças/MT, com inicio em 17/04/2015 à 

16/04/2020. Salienta que por dificuldade financeiras se viu obrigada a 

redimensionar seus negócios, notificando a ré em 26/03/2018 sobre a sua 

intenção em rescindir o contrato de locação entabulado. Aduz que já 

desocupou o imóvel, contudo, ao tentar devolver a chaves à ré, esta se 

recusou a recebe-la, ao argumento de que haviam débitos pendentes de 

pagamento. Informa que realmente possuiu alguns débitos referente o 

imóvel, contudo, estes não justificam a recusa no recebimento das 

chaves, pois a ré pode aciona-la através de ação própria para tanto. 

Assim, diante a recusa da ré em receber as chaves do imóvel, postula a 

concessão liminar de tutela provisória de urgência para que seja deferida 

a consignação desta em juízo, a fim de isenta-la dos encargos locatícios 

do imóvel que não mais ocupa. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Determinada a emenda à inicial para que a autora 

apresentasse cópia de notificação extrajudicial, esta informou a 

impossibilidade de apresentar referido documento, eis que a notificação se 

deu por telefone. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A 

tutela almejada pela autora passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, 

que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” A pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia." Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. In casu, verifico ser possível o 

deferimento do pedido autoral, pois fundamentado na necessidade de 

entregar as chaves do imóvel para que não seja cobrada pelos aluguéis 

do imóvel que desocupou, sendo certo que o fato de a autora desejar 

entregar as chaves é suficiente a demonstrar a desocupação. Ademais, 

não há justificativa para a recusa no recebimento das chaves pela ré, já 

que a autora pretende rescindir o contrato. Nesse sentido: "RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO COMERCIAL - POSTO DE GASOLINA - 

DEVOLUÇÃO DAS CHAVES - IMÓVEL QUE DEMANDA REPAROS - 
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RECUSA NO RECEBIMENTO - INJUSTIFICADA - DEVER DO LOCATÁRIO DE 

DEVOLVER O IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES RECEBIDAS - 

INDENIZAÇÃO - FUNDO DE COMÉRCIO - FORMAÇÃO AINDA QUE O 

LOCADOR TENHA SOMENTE ENTREGUE O IMÓVEL - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO. Não é justificável a 

recusa no recebimento das chaves, mesmo quando existam divergências 

entre locador e locatário quando da resolução do contrato. Se o locatário 

devolve o imóvel em condições de deterioração anormal, é cabível 

indenização pelos prejuízos advindos de sua conduta irregular, os quais 

devem ser sopesados em cada caso. O fundo de comércio deve ser 

indenizado, se o imóvel sempre destinou-se àquela determinada finalidade 

comercial, independentemente de quem tenha exercido a atividade 

comercial no local. A correção monetária, no caso de indenização 

contratual, também incide a partir do ajuizamento da ação. (Ap 

42127/2009, DR. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA , PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2010, Publicado no DJE 

29/07/2010)" Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de autorizar o depósito em juízo das 

chaves do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes. 

Intime-se a autora para cumprimento, em 5 (cinco) dias. Designo audiência 

de conciliação para o dia 12/11/2018 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 ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029405-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECSAMIA GOMES OLIVER DURAN (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029405-31.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Por motivo 

de foro íntimo, me declaro suspeita para apreciar e decidir este processo, 

nos termos do art. 145, §1º do CPC. Encaminhe-se ao meu substituto. 

Cuiabá, 5 de setembro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022764-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVERTON ASSOLINI FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022764-95.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERTON ASSOLINI FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada no sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id n. 

13326830), conforme pleiteado (id n. 13898989), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020659-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTO DA VEIGA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020659-48.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ILTO DA VEIGA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (id n. 14162561), conforme 

pleiteado (id n. 14181068), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022403-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022403-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do cumprimento voluntário da 

obrigação, pela Requerida. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020456-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

BENEDITA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020456-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITA NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id n. 

13889783), conforme pleiteado (id n. 13892722), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025515-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

KAROLINY BENEDITA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025515-21.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAROLINY BENEDITA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 14263033), 

conforme pleiteado em petição de id. 14309298 , mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011920-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUIZ TRIACA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011920-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO LUIZ TRIACA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a expedição de alvará para liberação 

da quantia depositada (id. 14435464), conforme requerido em id. 

14472337, mediante o decurso de prazo recursal da presente. Recebo a 

petição de id. 14472337 como cumprimento de sentença do valor restante 

da condenação. Anote junto ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada 

na pessoa de seu patrono para que efetue o pagamento da obrigação 

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

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, §3º, Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo acima fixado e 

não havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), cada, sobre o restante (artigo 523, §2º, do Código de 

Processo Civil), iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a 

parte Executada apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023743-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023743-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do cumprimento voluntário da 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011073-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MARLEIDE DA SILVA (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011073-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLEIDE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente concordou com 

o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na integralidade a 

obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (id. 14691858), conforme 

pleiteado em petição de id. 14741700 , mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023035-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEITE MELO LUFT (ADVOGADO(A))

MARCELO EDVINO LUFT (ADVOGADO(A))

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA SANTIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023035-07.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA SANTIANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos (id. 14202201), conforme pleiteado em petição de id. 14319524 , 

mediante o decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006007-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VICENTE DIONISIO DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006007-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICENTE DIONISIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do cumprimento voluntário da 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007606-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WILLIAM GONCALO DE MORAES (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007606-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAM GONCALO DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do cumprimento voluntário da 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018498-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018498-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO FERREIRA CABRAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do cumprimento voluntário da 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018264-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DEVANILZA SANTANA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018264-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEVANILZA SANTANA ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do cumprimento voluntário da 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021759-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LEMES DUARTE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021759-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEBER LEMES DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a petição de id. 13817400 como 

cumprimento de sentença. Anote junto ao sistema PJE. Intime-se a parte 

Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o pagamento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, 

Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo acima fixado e não 

havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento), cada, sobre o restante (artigo 523, §2º, do Código de 

Processo Civil), iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a 

parte Executada apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013474-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELSON SANTOS ALVES (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013474-22.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELSON SANTOS ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 14647071), 

conforme pleiteado em petição de id. 14735399 , mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025654-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GONCALINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025654-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZABETH GONCALINA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do cumprimento voluntário da 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033582-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA 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:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033582-72.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADJAIR PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos (id. 14646142), conforme pleiteado em petição de id. 14652610 , 

mediante o decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032351-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADACIO DE OLIVEIRA SILVA (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):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032351-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADACIO DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13916352), 

conforme pleiteado em petição de id. 13968655 , mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017170-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017170-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13916444), 

conforme pleiteado em petição de id. 14137654 , mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004797-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANO PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004797-03.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA MIRANDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos (id. 13918774), conforme pleiteado em petição de id. 13986825, 

mediante o decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004592-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO MONTEIRO LEITE (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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 (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004592-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALOISIO MONTEIRO LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13911147), 

conforme pleiteado em petição de id. 14073833, mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008140-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

CLEITON SILVA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008140-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEITON SILVA DO ESPIRITO SANTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 14437390), 

conforme pleiteado em petição de id. 14588304, mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005788-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBER CESAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. LARANJEIRA DOS SANTOS - EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005788-76.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA 

EXECUTADO: L. LARANJEIRA DOS SANTOS - EIRELI - ME Vistos etc. 

Recebo o Cumprimento de Sentença de id. 14249643, anote junto ao 

sistema PJE. Intime-se a parte Executada pessoalmente 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. 

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016435-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUGENIO DE ARAUJO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016435-67.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE EUGENIO DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Certifique o trânsito em julgado da sentença 

proferida. Considerando que a parte Requerente concordou com o valor 
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depositado pela Requerida, restando cumprida na integralidade a 

obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (id. 13137738), conforme 

pleiteado em petição de id. 13317022, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022204-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022204-22.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS DOS SANTOS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a expedição de alvará para liberação 

da quantia depositada (id. 14139736), conforme requerido em id. 

14338229, mediante o decurso de prazo recursal da presente. Recebo a 

petição de id. 14338229 como cumprimento de sentença do valor restante 

da condenação. Anote junto ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada 

na pessoa de seu patrono para que efetue o pagamento da obrigação 

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

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, §3º, Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo acima fixado e 

não havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), cada, sobre o restante (artigo 523, §2º, do Código de 

Processo Civil), iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a 

parte Executada apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020907-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020907-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA RODRIGUES BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Certifique o trânsito em julgado da sentença 

proferida. Considerando que a parte Requerente concordou com o valor 

depositado pela Requerida, restando cumprida na integralidade a 

obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (id. 13925901), conforme 

pleiteado em petição de id. 14041756, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019172-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARCELO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019172-09.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Certifique o trânsito em julgado da sentença 

proferida. Considerando que a parte Requerente concordou com o valor 

depositado pela Requerida, restando cumprida na integralidade a 

obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (id. 13923279), conforme 

pleiteado em petição de id. 14041923, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026879-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALEXANDRE NUNES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026879-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO ALEXANDRE NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13958032), 

conforme pleiteado (id. 14042193), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035870-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

GILBERTO OLIVEIRA SOLIDADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035870-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILBERTO OLIVEIRA SOLIDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 14156463), 

conforme pleiteado (id. 14180067), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015270-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANA VALERIA DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015270-82.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA VALERIA DOS SANTOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13619219), 

conforme pleiteado (id. 14044164), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020433-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JULIANDERSON PIMENTA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020433-43.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANDERSON PIMENTA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13911789), 

conforme pleiteado (id. 14149817), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017878-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULICE GOMES GUIMARAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROBERTA MIKAELLA POSSOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017878-53.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JULICE GOMES GUIMARAES, ROBERTA MIKAELLA POSSOLI RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (id. 13493950), conforme pleiteado (id. 

14278984), mediante o decurso de prazo recursal da presente. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017812-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAVIO PEREIRA CAIXETA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017812-73.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANAVIO PEREIRA CAIXETA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 12991867), 

conforme pleiteado (id. 13983778), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016622-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DIEGO VIEIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016622-75.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO VIEIRA NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13184293), 

conforme pleiteado (id. 14278883), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015160-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERCIO DIAS PRADO JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015160-83.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

CERCIO DIAS PRADO JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13527657), 

conforme pleiteado (id. 14279358), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017194-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017194-31.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos (id. 13261025), conforme pleiteado (id. 14279056), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016746-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016746-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SERGIO HENRIQUE SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13540473), 

conforme pleiteado (id. 13886879), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015731-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

EVAIR JOSE COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015731-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVAIR JOSE COELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do cumprimento voluntário da 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015632-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA LEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015632-84.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA LEMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos (id. 12574522), conforme pleiteado (id. 14279197), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015595-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FURTADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015595-57.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: APARECIDA FURTADO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando 

que a parte Requerente concordou com o valor depositado pela 

Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (id. 13528881), conforme pleiteado (id. 

14688211), mediante o decurso de prazo recursal da presente. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012354-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

IZAIAS ALVES MARTINIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012354-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IZAIAS ALVES MARTINIANO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13895504), 

conforme pleiteado (id. 14021791), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012345-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JUSSIMAR BASTOS GUILHERME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012345-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUSSIMAR BASTOS GUILHERME RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do cumprimento voluntário 

da sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011852-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011852-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMINGOS FERREIRA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 13948535), 

conforme pleiteado (id. 14019809), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010826-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PEREIRA DA MATA FILHO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010826-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO PEREIRA DA MATA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 14089825), 

conforme pleiteado (id. 14141345), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022166-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022166-44.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

WERICA DOS SANTOS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a expedição de alvará para liberação 

da quantia depositada em id. 13122091, conforme requerido em id. 

13247414, mediante o decurso de prazo recursal da presente. Recebo a 

petição de id. 13247414 como cumprimento de sentença do valor restante 

da condenação. Anote junto ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada 

na pessoa de seu patrono para que efetue o pagamento da obrigação 

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

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, §3º, Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo acima fixado e 

não havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), cada, sobre o restante (artigo 523, §2º, do Código de 

Processo Civil), iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a 

parte Executada apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003520-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003520-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos (id. 13343732), conforme pleiteado (id. 14279479), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004058-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

SANDRO DE ALCANTARA CLASEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004058-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRO DE ALCANTARA CLASEN RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos (id. 13636748), conforme pleiteado (id. 13954535), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004031-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ASSIS NONATO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004031-47.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSIS NONATO DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id. 14047794), 

conforme pleiteado (id. 14188819), mediante o decurso de prazo recursal 

da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013194-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

APARECIDA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando o noticiado na petição de ID 14447761 pela parte 

Requerida, oficie-se o juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca solicitando a 

transferência do valor depositado equivocadamente nos autos de número 

1037111-02.2017.8.11.0041, no valor de R$8.015,33 (oito mil quinze reais 

e trinta e três centavos). Remeta-se cópia da supracitada petição junto ao 

ofício a ser expedido. No mais, desde já, intime-se a parte Requerente 

para que se manifeste acerca do cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003876-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCIO DA COSTA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003876-44.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANO LUCIO DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida (id. 

14126785), restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (id. 13911293), conforme pleiteado, 

mediante o decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os 
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autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003756-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINU VALDIR DE BIAZZI (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003756-98.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARMINU VALDIR DE BIAZZI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida (id. 13886907), 

restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro 

a expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada 

nos autos (id. 13753125), conforme pleiteado, mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002490-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (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 (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002490-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUXILIADORA MARIA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida (id. 14162155), 

restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro 

a expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada 

nos autos (id. 14088866), conforme pleiteado, mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001552-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS (ADVOGADO(A))

FERNANDO STECKLER E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001552-81.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO STECKLER E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida (id. 13889975) restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos (id. 13497185), conforme pleiteado, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015203-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VAGNER FABIO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015203-20.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

VAGNER FABIO NASCIMENTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte 

Requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca do 

cumprimento voluntário da sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016518-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016518-83.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVI BEZERRA DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca do cumprimento voluntário da 

sentença. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028141-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS ALCANJO DA SILVA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS ESPERANCA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar acerca 

da carta precatória devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 5 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente ANALICE ROSOLEM SANTOS Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012366-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MARIANE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

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 as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 01/10/2018, por ordem de chegada, no 

consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 8, galeria 

24 de outubro, Bairro Popular, Cuiabá- MT, TEL: 2127-8022. 05 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022422-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES SILVA DE DEUS JUNIOR (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 01/10/2018 , por ordem de chegada a 

partir das 08:00 horas, no consultório médico localizado na Rua 24 de 

Outubro, 827, sala 8, galeria 24 de outubro, Bairro Popular, Cuiabá- MT, 

TEL: 2127-8022. 05 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor 

de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004477-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (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 as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 01/10/2018 , por ordem de chegada a 

partir das 08:00 horas, no consultório médico localizado na Rua 24 de 

Outubro, 827, sala 8, galeria 24 de outubro, Bairro Popular, Cuiabá- MT, 

TEL: 2127-8022. 05 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor 

de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018485-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

IRENE GOMES MARINHO (AUTOR(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (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 as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 01/10/2018 , por ordem de chegada a 

partir das 08:00 horas, no consultório médico localizado na Rua 24 de 

Outubro, 827, sala 8, galeria 24 de outubro, Bairro Popular, Cuiabá- MT, 

TEL: 2127-8022. 05 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor 

de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021596-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

E. J. L. D. A. (AUTOR(A))

MARILUCY LUIZA ARRUDA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 01/10/2018 , por ordem de chegada a 

partir das 08:00 horas, no consultório médico localizado na Rua 24 de 

Outubro, 827, sala 8, galeria 24 de outubro, Bairro Popular, Cuiabá- MT, 

TEL: 2127-8022. 05 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor 

de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011500-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ZUQUETO (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (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 as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 08/10/2018, a partir das 08:00 horas, 

com atendimento por ordem de chegada, no consultório médico localizado 

no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos 

do terminal Rodoviário), CEP 78.055-100 - TEL 3641-7100. 05 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023782-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

T. S. D. S. (REQUERENTE)

Lemir Feguri (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:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADIL DA SILVA SANTOS OAB - 002.706.381-05 (REPRESENTANTE)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 08/10/2018, a partir das 08:00 horas, 

com atendimento por ordem de chegada, no consultório médico localizado 

no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos 

do terminal Rodoviário), CEP 78.055-100 - TEL 3641-7100. 05 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024051-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LAUREANO DE SOUZA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 08/10/2018, a partir das 08:00 horas, 

com atendimento por ordem de chegada, no consultório médico localizado 

no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos 

do terminal Rodoviário), CEP 78.055-100 - TEL 3641-7100. 05 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002638-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ALVES DE MOURA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (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 as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 08/10/2018, a partir das 08:00 horas, 

com atendimento por ordem de chegada, no consultório médico localizado 

no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos 

do terminal Rodoviário), CEP 78.055-100 - TEL 3641-7100. 05 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002528-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 08/10/2018, a partir das 08:00 horas, 

com atendimento por ordem de chegada, no consultório médico localizado 

no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos 

do terminal Rodoviário), CEP 78.055-100 - TEL 3641-7100. 05 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024412-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MORAES ARRUDA CARVALHO (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (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 os autos para INTIMAR as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 08/10/2018, a partir das 08:00 horas, 

com atendimento por ordem de chegada, no consultório médico localizado 

no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos 

do terminal Rodoviário), CEP 78.055-100 - TEL 3641-7100. 05 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023937-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

MAURO HONORATO DE ARAUJO (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 as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 08/10/2018, a partir das 08:00 horas, 

com atendimento por ordem de chegada, no consultório médico localizado 

no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos 

do terminal Rodoviário), CEP 78.055-100 - TEL 3641-7100. 05 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022860-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEMOS DA SILVA (AUTOR(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 as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 08/10/2018, a partir das 08:00 horas, 

com atendimento por ordem de chegada, no consultório médico localizado 

no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos 

do terminal Rodoviário), CEP 78.055-100 - TEL 3641-7100. 05 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

WELESSON ALVES BARROS (AUTOR(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 as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 08/10/2018, a partir das 08:00 horas, 

com atendimento por ordem de chegada, no consultório médico localizado 

no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos 

do terminal Rodoviário), CEP 78.055-100 - TEL 3641-7100. 05 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018804-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEBLANDES JOAQUIM DA SILVA (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 08/10/2018, a partir das 08:00 horas, 

com atendimento por ordem de chegada, no consultório médico localizado 

no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos 

do terminal Rodoviário), CEP 78.055-100 - TEL 3641-7100. 05 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025180-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

JULISGREGORY MARTINS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI OURO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que a presente ação foi protocolada e distribuída 

em 09/08/2018, portanto, após a vigência do Código de Processo Civil de 

2015. Dito isso, em análise dos autos em questão verifico que a parte 

Requerente ajuizou a presente Ação utilizando-se dos fundamentos 

contidos no Código de Processo Civil de 1973, quando deveria ter 

observado o que preceitua o Código de Processo Civil de 2015, em vigor. 

Assim sendo, evidencio a ausência dos requisitos exigidos nos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, de modo que determino 

que a parte autora seja intimada para que no prazo de 15 (quinze) dias 

adeque o presente feito ao CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial 

(Art. 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025654-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Codex já citado). Sob as mesmas condições acima, intime-se a 

parte autora para informar o endereço eletrônico de ambas as partes, 

conforme estabelece o art. 319, II, do Código de Processo Civil, bem como, 

para que fundamente seu pedido de Tutela de Urgência, uma vez que 

inexiste fundamentação quanto a presença dos requisitos autorizadores e 

pedido ao final da lide. No mais, a parte Autora requer a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, 

no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 
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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). Caso o autor não declare renda e/ou possua holerite, deverá 

apresentar os 03 últimos extratos de suas contas bancarias. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029056-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ozanir de Matos Correa (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gabriely Pereira da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029056-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: OZANIR DE MATOS CORREA REQUERIDO: GABRIELY 

PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Observo que houve a distribuição da 

presente ação a este Juízo no dia 03/09/2018, todavia o Requerente não 

juntou nenhum documento aos presentes autos digitais. Assim, determino 

que o Requerente regularize o vício, juntando a inicial e demais 

documentos, sob pena de arquivamento. Inexistindo manifestação da parte 

interessada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029215-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI (AUTOR(A))

SIDNEY BERTUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029215-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEY BERTUCCI RÉU: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos etc. Determino a 

imediata redistribuição do presente feito para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028645-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

FRANCINETE C. DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028645-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCINETE C. DA SILVA - ME RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: Súmula 481 STJ. Faz 

jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. Considerando que a Requerente não trouxe com a inicial 

nenhuma prova neste sentido, nos termos do artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, determino que a parte Requerente emende sua inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o preenchimento dos 

pressupostos para deferimento do benefício pretendido, sob pena de 

indeferimento. Ressalto que os documentos que instruem a inicial 

demonstram, ao menos neste momento, a capacidade financeira que a 

Requerente tem de arcar com as custas processuais, pois efetua 

pagamento de fatura de telefonia móvel de grande monta. Transcorrido o 

prazo, certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026729-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBUR KNECHTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE IBANEZ CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DÁRIO PEREIRA DOMINGUES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026729-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROBUR KNECHTEL REQUERIDO: JORGE IBANEZ CASTRO 

DA SILVA Vistos etc. Observa-se que a decisão proferida pelo Juízo 

deprecante determina a expedição de carta precatória para a Comarca de 

Sorriso-MT e que as testemunhas residem naquela Comarca, todavia a 

presente deprecata foi distribuída para este Juízo, da Comarca de 

Cuiabá-MT. Desta forma, determino a devolução da presente carta 

precatória ao Juízo deprecante, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027086-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD (ADVOGADO(A))

LEANDRO DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAUCHI & YAMAUCHI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027086-90.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEANDRO DA SILVA BARROS REQUERIDO: YAMAUCHI & 

YAMAUCHI LTDA - ME Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e, após, 

devolva-se à Comarca de origem. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, devolva-se à origem, 

no estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Sirva a presente decisão como mandado. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027668-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

ECISA PARTICIPACOES LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027668-90.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ECISA PARTICIPACOES LTDA. REQUERIDO: BLM 

INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA Vistos etc. Determino que 

a parte interessada comprove o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o pagamento, 

cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de origem. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, com 

base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado 

em que se encontra, observadas as providências pertinentes. Sirva a 

presente decisão como mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028037-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SCHLACHTA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LUCIANA DALL AGNOL (ADVOGADO(A))

VIOLATO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIELTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028037-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VIOLATO & CIA LTDA REQUERIDO: EZIELTON DOS 

SANTOS Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Comprovado o pagamento, cumpra-se a deprecata e após, 

devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o 

cumprimento da determinação, com base na seção 7, art. 393 da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Sirva a presente decisão como 

mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025702-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARAMORI (REQUERENTE)

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (ADVOGADO(A))

JAIR ANTONIO CARAMORI (REQUERENTE)

DULCINEIA SALETE LUSA CARAMORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELCINO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAUDIO LUIZ GONCALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025702-92.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAIR ANTONIO CARAMORI, DULCINEIA SALETE LUSA 

CARAMORI, LEONARDO CARAMORI REQUERIDO: FIDELCINO JOSE DA 

SILVA Vistos etc. Observa-se que o Requerente colacionou aos 

presentes autos digitais vasta documentação do processo de origem, 

todavia não juntou a carta precatória obedecendo ao regramento previsto 

no artigo 260, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil. Assim, 

intime-se o Requerente para sanar a irregularidade, em 15 (quinze) dias. 

Não sanado o vício, determino o arquivamento dos presentes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027609-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

OBED RUELIS (REQUERIDO)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (REQUERIDO)

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027609-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: FASHION TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, VALDIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES 

ANGELO RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS, OBED RUELIS Vistos etc. 

Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, 

com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Sirva a presente decisão como mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021674-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BELO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021674-81.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FERREIRA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: LUIZ BELO 

DA SILVA Vistos etc. Determino a imediata remessa dos presentes autos 

ao Juízo da 9ª Vara Cível desta Comarca, conforme endereçamento da 

inicial. Cumpra-se. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 366166 Nr: 4683-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇÃO INFORMÁTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS 

- OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, nos termos dos artigos 

835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

Independente do resultado acima, defiro a busca de bens junto ao Sistema 

RENAJUD, conforme requerido, que caso positiva servirá o respectivo 

extrato de termo de penhora, salvo se o veículo estiver gravado por 

alienação fiduciária, em razão da restrição da propriedade.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens, intime-se a parte Executada para 

ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpridas as determinações acima, voltem os autos conclusos para 

apreciação do pedido “III” da petição de fls. 156/161.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 387170 Nr: 23021-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAUER, CÔRTES - ADVOGADOS, CORREA DA COSTA 

ADVOGADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RALF KRUGER D ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO HAUER DE 

OLIVEIRA - OAB:21295/PR, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CURI - 

OAB:5.038/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 301.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fls. 306/307, com a memória de cálculo apresentada em fls. 314/316, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 179835 Nr: 27074-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI GUEDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT

 Vistos etc.

Observa-se dos autos que a parte Executada não foi intimada por hora 

certa conforme já determinado em fl. 155. Por consequência, intime a 

Executada conforme já determinado em fl. 155.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud nos termos dos artigos 

835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

Independente do resultado acima, defiro a busca de bens junto ao Sistema 

RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, conforme requerido em fl. 177, que será realizada 

via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, determino 

sejam arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens, intime-se a parte Executada para 

ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 233299 Nr: 2653-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS BARBOSA, ELOISA MARIA 

BARBOSA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO - ASPOJUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - 

OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Marcelo dos Santos Barbosa e Eloisa Maria Barbosa Medeiros 

promoveram o presente Cumprimento de Sentença em face de 

Associação dos Servidores do Poder Judiciário de Cuiabá - ASPOJUC, 

todos qualificados nos autos.

Os Exequentes foram intimados por DJE para promoverem o andamento do 

feito, todavia permaneceram inertes (fl. 104).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que os Exequentes foram intimados por DJE para promoverem 

o andamento do feito, todavia mantiveram-se inertes, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pelos Exequentes, 

pois não promoveram as diligências que lhes competiam (fl. 104).

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença 

promovido por Marcelo dos Santos Barbosa e Eloisa Maria Barbosa 

Medeiros em face de Associação dos Servidores do Poder Judiciário de 

Cuiabá - ASPOJUC, sem resolução de mérito.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 392323 Nr: 27958-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE MOCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRI ORGANIZAÇÃO E COBRANÇA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA SCHWARTZ 

TORRES - OAB:129.113, Rodrigo Marques - OAB:127.497/RJ

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito.Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita. Deixo de fixar 

honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1067343 Nr: 54212-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER MATTOS BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará para liberação da quantia depositada em fl. 

72, conforme requerido em fl. 79/verso, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente.

Recebo a petição de fls. 79/verso como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 885392 Nr: 20104-19.2014.811.0041

 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: JESSICA DA SILVA MOURA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI - OAB:20946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO. - OAB:157.407, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (fls. 152/153), conforme pleiteado (fl. 

156), mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1095249 Nr: 8523-36.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACIO NETO RODRIGUES ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377

 Vistos etc.

Otácio Neto Rodrigues Assunção propôs a presente Ação de Rescisão 

Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais em face de SPE Brookfield Contorno Leste 

Empreendimentos Imobiliários LTDA, ambos qualificados e representados 

nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fls. 234/235) versa sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme o acordado.

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

 Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1092143 Nr: 7113-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA SANTANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIA MARA OLIVEIRA DA 

COSTA - OAB:14.489

 Vistos etc.

Marilza Santana Rodrigues promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em face de Aluísio da Silva Almeida, ambos já qualificados nos 

autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 86/87 versa sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme o acordado.

Custas processuais pela parte Executada.

Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1122211 Nr: 19736-39.2016.811.0041

 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: GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

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

TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA 

- OAB:17.276, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição de alvará judicial 

em favor da Requerida para levantamento da importância depositada em 

fls. 185/186, conforme pleiteado em fl. 384, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente.

Intime-se a Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória, em virtude do interesse 

da parte Requerida (fl. 370).

Após, venham os autos conclusos para saneamento.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090834 Nr: 6477-74.2016.811.0041

 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: ALINE CRISTINA VENTURA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃOES 

S/A

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

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O, LILA ANANDA ESTEVES MEDINA - 

OAB:21327/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de fl. 232, em razão do informado em fls. 

201/231.

Intime-se o advogado Licinio Vieira de Almeida Júnior (OAB/MT 16.625/O) 

para que manifeste acerca do contido em fls. 201/232, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1086224 Nr: 4393-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ATANAZIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

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

OAB:3056

 Vistos etc.

Para apreciação do pedido de fls. 80/82, determino que o advogado que 

assina a referida petição colacione aos autos documento hábil que 

comprove a destituição dos poderes conferidos na procuração de fl. 13 

ao advogado Milton Jones Amorim Vieira (OAB/MT 16.216)

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 887569 Nr: 21647-57.2014.811.0041

 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: CÉLIA ROSA TAQUES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Celia Rosa Taques Oliveira propôs a presente Ação com Pedido de 

Indenização por Danos Morais, Cumulada com Pedido de Devolução do 
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Indébito em face de Banco Panamericano S/A, ambos qualificados e 

representados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fls. 153/154) versa sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme o acordado.

Custas e despesas processuais pela Requerida, caso houver.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 435966 Nr: 14561-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH BORGES TIEPPO, CERÂMICA GUAPORÉ LTDA, 

MARCIONEI JOSÉ SANDRI, IZALINO PARIS, JAIME BELCHA, JOSÉ LIMA 

GONÇALVES, MARIA JOSÉ SOARES, NOEMIA BAMPI, ONILDO FRANCO 

BAMPI, WILSON CRISTANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Edith Borges Tieppo e outros promoveram o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Banco do Brasil S/A, todos qualificados e 

representados nos autos.

A instituição bancária Executada apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença, a qual foi julgada improcedente e o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso manteve a decisão (fls. 345/348).

A Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, pugnando 

pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário. Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação da quantia depositada 

em fl. 307/verso, conforme requerido à fl. 350.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326614 Nr: 26205-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MACHADO DA SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Maria Machado da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Tokio Marine Brasil Seguradora S/A, ambos qualificados e 

representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação da quantia equivalente 

a R$ 60.473,19 (sessenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e 

dezenove centavos), conforme requerido à fl. 361.

 Tendo em vista que a Executada efetuou o depósito de quantia a maior, 

intime-a para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito para 

levantamento do saldo remanescente. Havendo requerimento e indicação 

dos dados bancários, defiro desde já a expedição de alvará judicial em 

favor da Executada para devolução da quantia depositada a maior.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1296720 Nr: 7388-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO RAMOS DE ARRUDA, MARIA RAMOS DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCADORA BENEF. 

PROVIDÊNCIA AZUL - NOTRE DAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada pela Embargante, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Observo da documentação trazida com a inicial que a Embargante logrou 

êxito em comprovar, ao menos neste momento processual, a qualidade de 

terceiro e prova da propriedade do automóvel penhorado via sistema 

Renajud na ação executiva, conforme se vê em fls. 07/10, cumprindo com 

o que determina o artigo 677, caput, do Código de Processo Civil.

Além disso, eventual constrição à circulação do bem poderá causar 

prejuízos irreparáveis à Embargante.

Diante do exposto, suspendo as medidas constritivas realizadas na Ação 

em apenso sobre o bem litigioso objeto do presente feito e, por 

consequência, determino a manutenção da posse da Embargante, nos 

termos do artigo 678, do Código de Processo Civil.

 Translade cópia da presente para a Ação de Execução em apenso (cód. 

26889), com o documento que comprova a baixa da penhora realizada via 

sistema Renajud.

Cite-se a Embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 679 do Código de Processo Civil), consignando-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor.

Vindo ou não resposta da Embargada, abra-se vistas à Embargante para 

manifestar-se.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 368834 Nr: 6568-14.2009.811.0041

 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: GLASSTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE 

SINTÉTICO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, LUCREDI - COMÉRCIO 
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E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:8064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SÃO JOSE RIO CL, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:13.605-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da Exequente para liberação 

da quantia depositada em fls. 225/226, conforme requerido em fl. 228, 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Intime-se a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente da obrigação (fls. 227/229), sob pena 

de penhora.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 448441 Nr: 21962-27.2010.811.0041

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE RUBENS PIMENTA GONÇALVES, VALÉRIA PIMENTA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ÁVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14.442-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE 

- OAB:8.942/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 Vistos etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Deixo de apreciar os pedidos de fls. 280/282, pois a parte Requerente não 

indicou os dados bancários para expedição do alvará judicial e nem 

contabilizou no cálculo ali efetuado o depósito realizado pela Requerida às 

fls. 68/70.

Assim, intime-se a parte Requerente para sanar os vícios acima 

apontados, bem como, para adequar o pedido de cumprimento de 

sentença do saldo remanescente ao que prevê o artigo 524 do Código de 

Processo Civil.

Inexistindo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 919166 Nr: 42864-59.2014.811.0041

 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: MARIA NEUZA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DIST. COM. E IND. LTDA, ZURICH 

SEGUROS

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

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - 

OAB:4.834/MT

 Vistos etc.

Em observância ao artigo 477, §2º, I e II, do Código de Processo Civil, 

intime-se o perito nomeado para se manifestar acerca do parecer 

divergente do Assistente Técnico da Requerente (fls. 1301/1304), bem 

como acerca da petição de fls. 1309/1319, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Juntada a manifestação do expert, intimem-se as partes para se 

manifestar no prazo comum de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos imediatamente conclusos para análise de todas as 

questões pendentes suscitadas por ambas as partes.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1092773 Nr: 7398-33.2016.811.0041

 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: DIONIZIO RODRIGUES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 218), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 785973 Nr: 39855-60.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDISSON FLEURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Vistos etc.

Recebo a petição de fls. 376/387 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 870510 Nr: 9969-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWALDO BATISTA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752, FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - 

OAB:14859/MT, JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - OAB:15900/MT

 Vistos etc.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, bem 

como, inexistindo preliminar a ser apreciada, dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente lide a celebração de acordo 

entre as partes que fixou o valor do aluguel do imóvel situado à Rua 

Tancredo Neves, n. 1480B, bairro Praieiro, nesta Capital, em quantia 

equivalente a R$ 700,00 (setecentos reais) ou em quantia equivalente a R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

 Defiro a produção de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 11 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas, que será realizada em 

conjunto com as ações em apenso (Consignação em Pagamento de cód. 

867769 e Indenização de cód. 970896).

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 
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conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 375978 Nr: 12801-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MULLER ABREU LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBRÓZIO LUIZ BROGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19575, DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - OAB:6.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO LUIZ SOARES 

CARDOSO - OAB:100564/MG

 Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar contido na petição de fls. 

1439/1442.Por outro lado, considerando a notícia da incapacidade civil do 

Executado e da nomeação de sua curadora na pessoa de Cláudia 

Jaqueleine Borgatti, determino que a secretaria retifique a capa dos autos 

e o sistema Apolo incluindo a mesma, bem como, determino ainda que a 

parte Executada seja intimada para regularizar sua representação 

processual no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, considerando que a 

decisão de fls. 1400/1401 transitou em julgado (com o julgamento do 

Agravo de Instrumento – acórdão de fls. 14542/1457), determino seu 

cumprimento integral.Às providências. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 835380 Nr: 40551-62.2013.811.0041

 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: CICERO JUNIOR NORILER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEISIMAR JANE CAMARÃO PACHECO, CAIO 

VINICIUS DE SOUZA PACHECO, RICARDO PROENÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrian Benedito Nunes - 

OAB:16602/MT, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT, RONALDO MONTEIRO FEGURI 

- OAB:8328

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

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 919994 Nr: 43432-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME, OESTE FORMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12013/MT, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19248, EDUARDO H. CUBITZA - OAB:OAB/MT 10742, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

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

impulsiono os autos para intimar a parte requerida a se manifestar acerca 

da proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

havendo concordância deposite a requerida Cotrim Dias & Cia LTDA o 

valor integral dos honorários periciais, conforme determinado no mesmo 

prazo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 65502 Nr: 4119-30.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.E.C. M- Coop. de Econ. de Créd. Mútuo- Cooperloja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELEIRO COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA, Luís 

Gustavo Sanches Cortinha, ANA MARIA SANCHES CORTINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução do 

mérito.Condeno a Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso houver.Deixo de fixar honorários advocatícios, em 

razão da ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 823521 Nr: 29620-97.2013.811.0041

 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: BONIFACIO JOSÉ DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

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

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida (fls. 177/182), restando cumprida na integralidade a 

obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (fl. 181), conforme 

pleiteado, mediante o decurso de prazo recursal da presente.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 886181 Nr: 20663-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 146), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 403643 Nr: 35669-96.2009.811.0041

 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: SIDNEI MARCIO MORAES FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 
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OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 367), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1089311 Nr: 5857-62.2016.811.0041

 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: ADEMILSON DE DEUS CORREIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (fls. 131/132 e fls. 133/134, conforme 

pleiteado (fl. 136), mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 164678 Nr: 14669-16.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR MAURÍCIO MONTEIRO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, 

WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

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

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Vistos etc.

O artigo 486 do Código de Processo Civil prevê que “o pronunciamento 

judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de 

novo a ação”.

Ocorre que a petição de fls. 543/548 não obedeceu as regras dispostas 

no artigo 524 do Código de Processo Civil, haja vista que o Exequente se 

limitou a requerer, sem qualquer intimação da parte devedora para 

pagamento, a penhora de bens.

Em assim sendo, indefiro os pedidos de fls. 543/548 e determino que a 

parte interessada adeque o pedido de cumprimento de sentença ao 

regramento contido no artigo 524 do Código de Processo Civil.

Com o decruso de prazo recursal da presente e inexistindo novo 

requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1326781 Nr: 14897-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LOUREIRO DE LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHINAIDER GRÁFICA EXPRESS LTDA - ME, 

DÉA MARIA VIÉGAS DE SOUZA, SCHINAIDER BONFIM GOMIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20993/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense o presente incidente à Ação de Execução de cód. 392302.

Determino a suspensão do processo principal (cód. 392302), conforme 

determina o artigo 134, §3º, do Código de Processo Civil.

Citem-se os Requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem e pleitearem as provas cabíveis (artigo 135 do Código de 

Processo Civil).

Indefiro o pedido de tutela de urgência para constrição de bens dos sócios 

da empresa executada, pois inexiste nos presentes autos qualquer 

documento que demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, consistente na dilapidação do patrimônio pelos sócios.

Translade cópia da presente decisum para o processo principal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 91623 Nr: 37409-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A, VICENTE 

RODRIGUES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG/EUROMOBILE COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, ROBERTO WENCESLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

MARILZA DE CASTRO BRANCO - OAB:17146, Osmar Schneider - 

OAB:2152 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO - OAB:16.445/0/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, Priscila Botelho Oliveira Marques - OAB:256133

 Vistos etc.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda das partes 

Executadas junto à receita federal, conforme requerido em fls. 207/208, 

que será realizada via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos 

documentos, determino sejam arquivados em pasta específica nesta 

Secretaria.

 Com base no artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, defiro a 

inclusão dos nomes das Executadas junto ao rol dos órgãos de 

inadimplentes que será realizado via sistema Serasajud. O extrato segue 

anexo à presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a Exequente informe 

este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 782, §2º, 

do Código de Processo Civil).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078603 Nr: 609-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO FREDERICO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

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

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada em fls. 110/111, conforme pleiteado (fl. 116), 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Defiro também a expedição de alvará judicial em favor do perito judicial 

para levantamento dos honorários periciais depositados em fls. 113/115.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 915037 Nr: 40183-19.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CAROLINE DE MATOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a devolução da quantia relativa aos honorários periciais (fls. 

232/233), conforme requerido em fl. 231, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente.

Após, considerando que transitou em julgado a sentença, arquive-se o 

presente feito com as baixas e anotações de esitlo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1325554 Nr: 14657-11.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PROD. MAJOR CAETANO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense os presentes Embargos à Execução ao processo de cód. 845119.

Certifique a tempestividade dos presentes Embargos à Execução.

Sendo tempestivo, recebo os Embargos à Execução e, por consequência, 

intime o Embargado para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com a resposta, havendo alegação de preliminares, intime a embargante 

para que se manifeste. Caso contrário, venham os autos conclusos.

Translade cópia da presente para a ação executiva.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 229895 Nr: 36833-38.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSÃO JURE FERREIRA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO ARTHUR FREDERICH & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GORGONE 

- OAB:136.221 - RJ

 Vistos etc.

Cassão Jure Ferreira Sales promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Christiano Arthur Frederich & Cia LTDA, ambos 

qualificados e representados nos autos.

Intimada para efetuar o pagamento da obrigação, a parte executada 

deixou transcorrer in albis o prazo, sem manifestação.

 Realizado o bloqueio integral da obrigação via Bacenjud (fls. 125/126), 

ambas as partes foram intimadas da penhora, oportunidade que o 

Exequente manifestou concordância com o montante penhorado e o 

Executado quedou-se inerte.

Relatado o necessário. Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois conforme se vê 

das fls. 125/126, houve bloqueio de valores na conta bancária do 

executado, satisfazendo na integralidade o crédito exigido. Salienta-se 

que o executado foi intimado da penhora, mas não embargou.

Diante do exposto, tendo em vista o cumprimento da obrigação pelo 

executado, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

 Transitada em julgado a presente, defiro a expedição de alvará judicial em 

favor do Exequente para levantamento da importância penhorada em fls. 

125/126, conforme pleiteado em fl. 129.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1152014 Nr: 32569-89.2016.811.0041

 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: DAGMAR JOSE TASSI

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada em fls. 150/155, conforme pleiteado (fl. 168), 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078114 Nr: 294-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

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

OAB:19742-O/MT, THAIANE P. BUCAIR DE LIMA - OAB:12.376-O

 Vistos etc.

Diante do informado em fl. 135, resta prejudicada a apreciação dos 

embargos declaratórios de fls. 119/121.

Por consequência, diante do cumprimento da obrigação pela parte 

Requerida, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1128165 Nr: 22251-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI RODRIGUES SABINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente 

Ação de Retificação de Registro.Sem custas, ante a assistência judiciária 

gratuita.Sem honorários, por se tratar de procedimento de jurisdição 

voluntária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1141362 Nr: 27998-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO COMAGNONI, NELSA COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA, MONICA 

TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11.047/MT, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT
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 Vistos etc.

Considerando que a testemunha a ser inquirida reside na Comarca do 

Juízo deprecante (fl. 25), devolvo a presente carta precatória à origem, 

com as homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 903281 Nr: 32306-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA PRATTS MEIRA CHAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, RAY CARVALHO DIAS - OAB:24.376/O

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

OAB:12.903/MT

 Vistos etc.

Eleonora Pratts Meira Chaves promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação dos valores 

depositados às fls. 111/112 e fls. 113/114, conforme requerido à fl. 116.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1323959 Nr: 14276-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES & MICHELOTTI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL, PAULO 

CEZAR MELO BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - 

OAB:16.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Apense o presente incidente ao processo de cód. 233134.

Determino a suspensão do processo principal (cód. 233134), conforme 

determina o artigo 134, §3º, do Código de Processo Civil.

Determino que a Requerente colacione aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, os documentos necessários à comprovar suas alegações.

Com ou sem manifestação, cite-se o Requerido para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar e pleitear as provas cabíveis (artigo 135 do 

Código de Processo Civil).

Translade cópia da presente decisum para o processo principal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1328471 Nr: 15271-16.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CAMARGO & CIA. LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

DA UFMT - UNISELVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense os presentes Embargos à Execução ao processo de cód. 844380.

Certifique a tempestividade dos presentes Embargos à Execução.

Sendo tempestivo, recebo os Embargos à Execução e, por consequência, 

intime o Embargado para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com a resposta, havendo alegação de preliminares, intime a embargante 

para que se manifeste. Caso contrário, venham os autos conclusos.

Translade cópia da presente para a ação executiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1328472 Nr: 15272-98.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANDRO VENTURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CAMARGO MENDONÇA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense os presentes Embargos à Execução ao processo de cód. 354053.

Certifique a tempestividade dos presentes Embargos à Execução.

Sendo tempestivo, recebo os Embargos à Execução e, por consequência, 

intime o Embargado para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com a resposta, havendo alegação de preliminares, intime a embargante 

para que se manifeste. Caso contrário, venham os autos conclusos.

Translade cópia da presente para a ação executiva.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 782898 Nr: 36576-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA MOREIRA TOGNIETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Tomaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mendes - OAB:MT 13783, 

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA - OAB:14.506

 AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - 

OAB:19023-A OAB/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1235410 Nr: 16628-65.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL VALE DO JURIGUE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS 

IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Sendo assim, estando a viabilidade da presente execução condicionada a 

prova de que o executado tem condições de efetuar o pagamento dos 

honorários arbitrados em sentença, e não comprovado pelo exequente, 

indefiro o pedido cumprimento de sentença de fls. 18/19, pois suspensa a 

cobrança dos honorários, por força do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, determino que os presentes autos sejam 

remetidos ao arquivo,  com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 840442 Nr: 44817-92.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO RIBEIRO BARBOSA

 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

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 217), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 759878 Nr: 12208-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO ROCHA, MARIA ESTELA BASÍLIO 

DE OLIVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA, PAULO 

ROBERTO CASSOLI MAZZALI, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CANDIDO FARIA - 

OAB:261.519/SP

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução do 

mérito.Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita. Condeno os 

Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por 

força do previsto no artigo 98, §3º, do mesmo Código.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1105155 Nr: 12610-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE MENDES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará para liberação da quantia depositada em fls. 

126/127, conforme requerido em fl. 130, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente.

Recebo a petição de fls. 130/131 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1143519 Nr: 28925-41.2016.811.0041

 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: JOSE DE ALMEIDA PRATA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte Requerente para 

levantamento da importância depositada à fl. 84, conforme requerido em fl. 

88, mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Recebo a petição de fls. 87/89 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1047212 Nr: 45014-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA VICUNA DA SILVA ALMEIDA

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

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

OAB:OAB/MT 9.079

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 137), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1103312 Nr: 11833-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASMIM PEREIRA DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Yasmim Pereira dos Santos promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença do saldo remanescente em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 
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obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 214, conforme requerido à fl. 217.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 717573 Nr: 11125-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITECH LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT PETRUCI RIBEIRO, CRISTINA 

PETRICI RIBEIRO, IDALMO PETRUCI RIBEIRO

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

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GOMIDE 

CASTANHEIRA - OAB:DF/9036

 Vistos etc.

Para apreciação da impugnação à penhora de fls. 202/205, determino que 

a parte executada Cristina Petrucci Ribeiro seja intimada pessoalmente 

para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de desentranhamento do referido petitório e 

prosseguimento da execução.

Além disso, verifiquei junto ao SisconDJ (extrato anexo) a existência de 

saldo equivalente a R$ 5.326,28 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e 

vinte e oito centavos), que se refere aos depósitos juntados em fls. 

197/200, descontado o valor liberado via alvará judicial às fls. 210/211.

Logo, tratando-se de quantia incontroversa, defiro a liberação do referido 

montante (R$ 5.326,28) em favor da Exequente, observando os dados 

bancários indicados em fl. 215, mediante o decurso de prazo recursal da 

presente.

Com a liberação da quantia, determino que a Exequente apresente 

memória de cálculo atualizada e discriminada do saldo exequendo, 

observando os valores levantados nos autos (fls. 210/211 e o alvará a 

ser expedido).

Após, e com o decurso de prazo para a executada Cristina regularizar 

sua representação processual, venham os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 862606 Nr: 3747-61.2014.811.0041

 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: CARLITA ANTÔNIA DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada em fl. 146, conforme pleiteado (fl. 153), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1019584 Nr: 31652-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEMAR DEOTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Observa-se que a Executada apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença às fls. 99/101, todavia compareceu posteriormente de forma 

espontânea aos autos (fls. 107/109) e realizou o depósito da quantia 

remanescente, que houve concordância por parte da Exequente.

Logo, a fim de se evitar prejuízos à parte Executada, determino que ela 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, interesse na análise da 

impugnação ou se concordou com os argumentos do Executado, 

salientando que o silêncio presumir-se-á concordância com o saldo 

executado.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 365422 Nr: 3414-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILTO NOGUEIRA FIXINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT10.887

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

OAB:6.843/MT, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT

 Vistos etc.

O Exequente pretende por meio da petição fls. 140/141 a reconsideração 

da sentença de fl. 139, que julgou extinta a presente ação executiva.

Entendo que o requerimento supracitado não merece guarida, pois o artigo 

494 do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz somente poderá 

alterar a sentença já publicada para corrigir inexatidões materiais ou erros 

de cálculo, ou por meio de embargos de declaração.

Assim, não sendo o caso dos autos nenhuma das hipóteses elencadas no 

referido dispositivo, indefiro o pedido de fls. 140/141, mantendo na 

integralidade a sentença de fl. 139.

Com o decurso de prazo recursal da presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 941665 Nr: 55556-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISMAR AQUINO DOS SANTOS

 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, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 159), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090981 Nr: 6571-22.2016.811.0041

 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: RAFAELLA SUGIMOTO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 250), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 721022 Nr: 16499-70.2011.811.0041

 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: ANTONIA MARIA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT, 

GONÇALO DIAS DA SILVA - OAB:1.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250- A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (fls. 441/442), conforme pleiteado (fl. 

444), mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1094291 Nr: 8122-37.2016.811.0041

 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: DIRCEU ANTONIO MARTINS GOMES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada em fls. 65/66 conforme pleiteado (fl. 72), mediante 

o decurso de prazo recursal da presente.

Defiro também a expedição de alvará judicial em favor do perito judicial 

para levantamento dos honorários periciais depositados em fls. 58/60.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 346172 Nr: 16410-52.2008.811.0041

 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: OZIEL GOMES ALVES

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

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

OAB:11413/MT, RODRIGO LUIS GOMES PENNA - OAB:9998 MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada em fl. 537, conforme pleiteado (fl. 539), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090309 Nr: 6248-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO BASTA 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 133), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1072854 Nr: 56582-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO VIEIRA RIBAS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 95), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 149998 Nr: 4650-48.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito.Condeno a Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1170014 Nr: 40189-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S DE OLIVEIRA - 

OAB:19174

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Marta Sebastiana de Oliveira promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcio do Seguro 

DPVAT, ambos qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 122, conforme requerido à fl. 124.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1115851 Nr: 16951-07.2016.811.0041

 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: JACQUELINE GONÇALVES MOREIRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos que instruem a 

inicial, mediante substituição por cópias, conforme requerido em fl. 110.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1303775 Nr: 9372-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRL BRASIL LUBRIFICANTES EIRELI - ME, 

SÍLVIO DO AMARANTE, BIO TRAINING ACADEMIA DE PERFORMANCE 

CORPORAL LTDA - ME, MARINA FLORIDO MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a suspensão do processo principal em apenso, cód. 359178, 

conforme determina o artigo 134, §3º, do Código de Processo Civil.

Citem-se as empresas Requeridas para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem e pleitearem as provas cabíveis (artigo 135 do Código de 

Processo Civil).

Indefiro o pedido de penhora de bens junto ao sistema Bancejud, em sede 

de tutela de urgência (pedido de item “e” da inicial), pois a Requerente 

sequer fundamentou sua pretensão. Além disso, não verifico na espécie 

qualquer documento que demonstre que o não deferimento da medida 

neste momento processual poderá acarretar óbice ao pagamento do 

débito posteriormente.

Translade cópia da presente decisum para o processo principal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 442743 Nr: 18640-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE MILLENA MOURA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

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

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866 MT, MARCOS 

ROBERTO DE LACERDA - OAB:269239/SP, NELSON JOSÉ GASPARELO 

- OAB:2693-B

 Vistos etc.

Regularizada a representação processual pela Exequente (fls. 307/308), 

determino o regular prosseguimento do feito.

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição de alvará judicial 

em favor da Exequente para levantamento dos valores depositados em fls. 

297/298, fls. 301/302 e fls. 304/305, conforme requerido em fl. 313verso, 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Considerando o disposto no artigo 916, §7º, do Código de Processo Civil, 

indefiro o parcelamento da obrigação fixada na sentença, como pretendido 

pela Executada.

Por consequência, e verificando que a controvérsia se resume acerca do 

saldo exequendo devido, determino a remessa dos autos à Contadoria 

Judicial para que apresente o cálculo do saldo remanescente, se 

existente, observando:

1) A sentença de fls. 173/179, com as modificações pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (fls. 232/328);

2) O abatimento dos valores depositados nos autos (fls. 276/278, fls. 

287/288, fls. 297/298, fls. 301/302 e fls. 304/305).

3) A incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% 

(dez por cento) sobre o saldo remanescente da obrigação, nos termos do 

artigo 523, §1º aliado ao §2º, do Código de Processo Civil, que deverá ser 

contabilizado após o abatimento do depósito de R$ 12.594,80 (fls. 

276/278), pois o montante foi pago no prazo legal.

Do cálculo, às partes, oportunidade que havendo concordância pela 

Executada, deverá efetuar o pagamento do saldo remanescente da 

obrigação, sob pena de penhora.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1165069 Nr: 37954-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MARINHO DA COSTA, MARISTELA COSTA 

BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT, TÉRCIO DO CARMOS PIRES - OAB:18.612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 Diante do Exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE a ação proposta por 

Luciano Marinho da Costa e Maristela Sosta Barreto em face de Sstema 

Fácil – Incorporadora Imobiliária Cuiabá e Rodobens Negócios Imobiliários 

S.A., para: 1) Declarar rescindido o contrato de fls. 18/32 e seu 

aditamento de fls. 33/35, celebrado entre as partes, para a aquisição da 

unidade autônoma nº 141, do Condomínio Rio São Lourenço; 2) Condenar 

as Requeridas, solidariamente, a restituírem os Requerentes o equivalente 

a 90% (noventa por cento) do valor efetivamente pago, com correção 

monetária desde as datas dos desembolsos e juros desde a citação, em 

única parcela.Tendo em vista a sucumbência mínima das partes 
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Requerentes, condeno os Requeridos ao pagamento de custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente 

atualizado.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 771043 Nr: 24094-86.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLESSANDRA COUTINHO DE LARA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 82/84, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada pessoalmente no endereço informado em fl. 

83, 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.

 Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1318707 Nr: 12844-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTOS DE BASE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIC TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JÚNIOR - OAB:128 515 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a suspensão do processo principal em apenso, cód. 806859, 

conforme determina o artigo 134, §3º, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte Requerente não possui o enedereço dos sócios 

proprietários da empresa objeto do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, determino a busca dos mesmos via Infojud, cujos 

extratos seguem em anexo a esta decisão.

 Citem os Requeridos nos endereços contidos nos extratos anexos a esta 

decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem e pleitearem as 

provas cabíveis (artigo 135 do Código de Processo Civil).

Translade cópia da presente decisum para o processo principal.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 780637 Nr: 34198-40.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA ALVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 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:142.452, THIAGO CHAGAS DE 

CAMPOS CARVALHO - OAB:333170

 Vistos etc.

Observa-se que o crédito em execução é oriundo de sentença judicial que 

transitou em julgado no dia 09/09/2015 (fl. 326), ou seja, antes do 

deferimento da recuperação judicial da empresa Executada (02/03/2017 – 

fls. 646/660), estando, desta forma, submetido à recuperação judicial, nos 

termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/05.

Portanto, determino a suspensão do presente cumprimento de sentença e 

ordeno a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da 

Recuperação Judicial, pela parte interessada, caso o crédito ainda não 

tenha sido habilitado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 342193 Nr: 12470-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZA ANDREIA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da advogada da Exequente 

para levantamento de quantia equivalente a R$ 1.423,86 (um mil, 

quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), com seus 

acréscimos, conforme requerido em fl. 141, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente.

Defiro também a expedição de alvará judicial em favor da Exequente para 

levantamento do saldo remanescente do montante depositado em fls. 

137/138, observando os dados bancários informados em fl. 141, mediante 

o decurso de prazo recursal da presente.

Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente da obrigação fixada na sentença, sob 

pena de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 359178 Nr: 29390-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO DO AMARANTE, MARINA FLORINDO 

MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CESAR DE BORBA - 

OAB:13428

 Vistos etc.

O presente feito encontra-se suspenso até o julgamento do incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica em apenso, cód. 1303775.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 119478 Nr: 8106-40.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GOIABEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS - OAB:3038/MT

 Logo, não há que se falar em falta de parâmetro para o cálculo da 

obrigação devida pelo Executado, razão pela qual rejeito a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 1705/1708.Por consequência, e 

levando-se em consideração que a decisão que determinou a penhora de 

30% (trinta por cento) sobre o faturamento do Executado foi anulada, 

conforme acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de fls. 

1926/1932, resta prejudicada a apreciação dos pedidos de fls. 
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1840/1847.Com o decurso de prazo recursal da presente, intime-se a 

Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memória de 

cálculo atualizada e discriminada do saldo exequendo, observando a 

sentença prolatada nos autos e o contido na presente decisum.Após, 

intime-se o Executado para, no prazo legal, efetuar o pagamento da 

obrigação, sob pena de penhora.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1146251 Nr: 30075-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MACEDO RODRIGUES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE CIEKALSKI GONÇALVES, CARLA 

CIEKALSKI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido contido na petição de fls. 76/77, por consequência, 

expeça-se novo ofício ao Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª 

Circunscrição desta Comarca solicitando que proceda ao 

desmembramento e abertura de nova matrícula para o registro do bem 

imóvel objeto desta ação.

 Consigno que para o cumprimento da determinação acima a parte Autora 

deverá pagar todos os emolumentos devidos a supracitada serventia.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 22511 Nr: 5566-29.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA 

HOSPITAL SANTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARETE BLANCK MIGUEL 

SPADONI - OAB:8.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9563/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (fl. 528), conforme pleiteado (fl. 531), 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 806338 Nr: 12809-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBES CEZARIO TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

Rcardoso - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 

20944-O, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 Vistos etc.

Considerando o trânsito em julgado do recurso especial interposto (fl. 

152), recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 142/145, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 808125 Nr: 14586-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDISSON FLEURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arihadiney Tavares Eugenio - 

OAB:16378/O, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - OAB:6.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará para liberação da quantia depositada em fls. 

39/40, conforme requerido em fls. 134/135, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente.

Recebo a petição de fls. 136/137 como cumprimento de sentença dos 

honorários de sucumbência fixados na decisão de fls. 131/132.

 Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1035819 Nr: 39504-82.2015.811.0041

 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: DANIELLY PAULO OLIVEIRA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos que instruem a 

inicial, mediante substituição por cópias, conforme requerido em fl. 105.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374954 Nr: 11231-06.2009.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da devolução da carta de intimação da requerida com o status 

"ausente", intimo a autora, por intermédio de seu patrono, para que 

providencie, no prazo de 05 (cinco) dias o depósito da diligência do oficial 

de justiça para expedição de mandado de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15352 Nr: 14812-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DILZA DE JESUS SOARES DA SILVA, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE FÁTIMA MAGALHÃES DE SOUZA, 

NILZA EHRETE MAGALHAES, CARLOS FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARIADE MORAES - 

OAB:3255/MT

 Vistos etc.

Restou noticiado nos autos o falecimento da exequente Dilza de Jesus 

Soares da Silva e das executadas Nilza Ehret Magalhães e Deyze Fatima 

Magalhães (fls. 226/227).

Assim, com base no artigo 76, aliado ao artigo 313, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, suspendo a tramitação do presente feito.

 De acordo com o artigo 110 do Código de Processo Civil, “ocorrendo a 

morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

 Como sabido, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, 

pelo inventariante, consoante o inciso VII, do artigo 75 do Código de 

Processo Civil. Contudo, quando não aberto o inventário ou após seu 

encerramento a representação é feito por todos os herdeiros.

Desta forma, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo 

Civil, determino que o exequente Geraldo Carlos de Oliveira informe nos 

autos o representante legal do espólio das executadas Nilza Ehret 

Magalhães e Deyze Fátima Magalhães ou, caso não tenha havido a 

abertura de inventário, indique todos os sucessores das “de cujus”, no 

prazo de 02 (dois) meses, sob pena de extinção do processo.

Além disso, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo 

Civil, determino a expedição de mandado para intimação pessoal do 

Espólio da exequente Dilza Jesus Soares da Silva, representada pela 

inventariante Zeila Soares de Souza, para que manifeste interesse na 

habilitação processual e, caso positivo, promova a habilitação no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo.

Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário e venham os autos 

imediatamente conclusos.

Quanto ao pedido de fls. 222/225 para reconhecimento de nulidade dos 

atos praticados após os falecimentos, com o consequente desbloqueio 

das penhoras realizadas via Renajud, bem como, quanto ao pedido para 

homologação do acordo de fls. 235/236, postergo a apreciação dos 

mesmos, em razão do disposto no artigo 314 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 441659 Nr: 18064-06.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON FUDIZACHI RONDON

 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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 970896 Nr: 9680-78.2015.811.0041

 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: EDWALDO BATISTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO SILVA MARQUES, JOSE 

REGINALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 Logo, sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, 

bem como, inexistindo outra preliminar a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.Fixo como ponto controvertido da presente lide: a) a ocorrência 

ou não dos danos morais reivindicados pelo Requerente; b) a ocorrência 

ou não de causa excludente de ilicitude.Atribuo o ônus da prova ao 

Requerente para sanar a controvérsia do item “a”, nos termos do artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, e ao Requerido quanto ao item 

“b” (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).Para tanto, defiro a 

produção de prova testemunhal.Em razão disso, designo audiência de 

instrução, debates e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 

14:30 horas, que será realizada em conjunto com as ações em apenso 

(Despejo de cód. 870510 e Consignação em Pagamento de cód. 

867769).Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, 

sob pena de confissão.As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme estabelece o artigo 357, §4º, 

do Código de Processo Civil, e informar suas testemunhas da solenidade, 

nos termos do artigo 455 do mesmo Código.Arrolada testemunha que 

reside em comarca diversa, expeça-se carta precatória para realização 

de sua oitiva.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 882598 Nr: 18335-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMERINDO ALVES TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO - 

OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1061712 Nr: 51735-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO ENGETUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184

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

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da petição de fls. 

101/106

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1099021 Nr: 10206-11.2016.811.0041

 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: EDIFÍCIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER, LEONARDO 

KOLHHASE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FRANCIS NASARIO DA SILVA-ME

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

OAB:6.843/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, TENARÊSSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR SOUZA 

COLEITA - OAB:241072

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da advogada MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA 

OAB/MT 24217/O , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 

234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 368528 Nr: 6037-25.2009.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MARQUES CUNHA RABELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:19442, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Instituto Educacional Matogrossense - IEMAT promoveu a presente 

Execução em face de Simone Cunha Marques Palacios Labra, ambas já 

qualificados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e suspensão para posterior extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 135/140 versa 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários do seu respectivo patrono.

 Considerando o informado em fls. 142/143, resta prejudicado o pedido de 

suspensão do feito.

Custas processuais pela parte Executada.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 917191 Nr: 41563-77.2014.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSINEY ROGÉRIO DE ARRUDA, ISONETE 

BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito e, por 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do mesmo Código, 

JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução de mérito.Sem 

honorários, por ausência de manifestação da parte contrária.Sem custas, 

pois “Com o cancelamento da distribuição, incabível a cobrança de custas 

de distribuição. Precedentes do STJ e deste Tribunal." (Ap 37463/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017).Determino a retirada do 

presente feito da pauta da Central de Conciliação.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 397863 Nr: 31466-91.2009.811.0041

 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: JAILDO JUSTINO DE MORAIS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação Adesiva, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 342645 Nr: 12792-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA ROTHER BELLUSCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 Vistos etc.

Lázaro José Gomes Júnior promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em face de Zilda Rother Bellusci, ambos já qualificados nos 

autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 299/301 versa 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme o acordado.

Custas processuais pela parte Executada.

Diante da homologação da avença, procedo a baixa da restrição realizada 

junto ao sistema Renajud (fl. 295).

Com o trânsito em julgado da presente, expeça-se alvará judicial em favor 

da Executada para devolução do valor penhorado via sistema Bacenjud às 

fls. 296/297, conforme requerido em fl. 302.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 867769 Nr: 7742-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWALDO BATISTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, IANDRI LOTUFO PULCHÉRIO - OAB:OAB/MT 23542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 Inexistindo preliminar a ser apreciada e sendo as partes legítimas, dou o 

feito por saneado.Fixo como ponto controvertido da presente lide a 

celebração de acordo entre as partes que fixou o valor do aluguel do 

imóvel situado à Rua Tancredo Neves, n. 1480B, bairro Praieiro, nesta 

Capital, em quantia equivalente a R$ 700,00 (setecentos reais) ou em 

quantia equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Caso 

comprovado que o aluguel seria no importe de R$ 700,00 (setecentos 

reais), o Requerente deverá comprovar (art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil), que as partes acordaram que o saldo remanescente (R$ 

800,00) deveria ser compensado nos próximos alugueis, em razão da 

necessidade de reformas no imóvel.Defiro a produção de prova 

testemunhal pleiteada pelas partes, assim como o depoimento pessoal 

destas.Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento 

para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas, que será realizada em 

conjunto com as ações em apenso (Despejo de cód. 870510 e 

Indenização de cód. 970896).Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecimento ao ato, sob pena de confissão.As partes deverão 
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apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme 

estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e informar suas 

testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do mesmo 

Código.Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para realização de sua oitiva.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 858663 Nr: 596-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASABELLA DECORAÇÕES LTDA.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Casabella Decorações LTDA propôs a presente Ação de Indenização por 

Danos Morais em face de Banco do Brasil, ambos já qualificados e 

representados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fl. 138 versa sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme o acordado.

 Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita a Requerente.

Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018447-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOFER COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PRESTACAO DE 

SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Linde Gases Ltda (“Linde”) ajuizou a presente Ação de 

Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e pedido de Tutela de 

Urgência em face de Rondofer Comércio de Máquinas, Ferramentas e 

Prestação de Serviços de Locação Ltda - Me, ambos já qualificados na 

inicial. A Requerente esclarece que atua no ramo de fabricação e 

comercialização de gases industriais e medicinais, além de locar os 

equipamentos adequados para o seu acondicionamento. Relata que firmou 

contrato de fornecimento de gases, cessão de equipamentos e revenda 

de produtos com a empresa Requerida, contudo, a mesma teria deixado de 

adimplir com suas obrigações, acarretando um débito no valor de 

R$261.026,43 (duzentos e sessenta e um mil vinte e seis reais e quarenta 

e três centavos), devidamente reconhecido Salienta que tentou solucionar 

o impasse de forma amigável, mas não logrou êxito no intento, e que a 

falta de pagamento tem lhe causado prejuízos imensuráveis. Requereu, em 

sede de tutela de urgência, a reintegração na posse dos equipamentos 

locados a empresa Requerida relacionados no “item 44” da petição inicial. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. 

Decido. O autor objetiva a reintegração na posse de 159 (cento em 

cinquenta e nove) cilindros locados a empresa requerida em razão de 

contrato comercial firmado entre as partes. A tutela de urgência, como no 

caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Ademais, a presente ação é uma possessória, um instrumento destinado à 

defesa do jus possessioni e, que de acordo com o Código de Processo 

Civil exige, além dos requisitos contidos no art. 300 do CPC, outros para a 

sua propositura. A respeito da imissão na posse, ensina Orlando Gomes: " 

É a ação correspondente ao interdito romano adipiscendae possessionis. 

Sua natureza é controvertida. Negam-lhe caráter possessório, mas quem 

está impedido de exercer sobre a coisa o poder físico ou privado de 

utilizá-la, pela forma que lhe convenha, deve ter meio rápido de tomá-la, 

como, por exemplo, a pessoa que adquire um bem e dele não pode 

servir-se porque terceiro se recusa a entregá-lo. O adquirente já é, no 

entanto, possuidor por haver adquirido a posse mediante tradição ficta; 

nesse caso, o terceiro estará possuindo injustamente e, portanto, o fato 

de deter a coisa pode ser considerado esbulho, cabendo, assim, a ação 

de reintegração. Diz-se, ao contrário, que, ao promover os meios de se 

imitir na posse, o autor da ação usa remédio possessório, uma vez que, 

para a aquisição da posse, por modo derivado, não se faz necessária a 

entrega real e efetiva do bem. Posse já tem. O que quer imitir-se nela, 

tornando efetiva a transmissão. O Código de Processo não incluiu, entre 

as ações possessórias, a imissão de posse. Admite, porém, a imissão de 

posse, nos processos de execução, sob forma de mandado para entrega 

de coisa certa."(GOMES, Orlando. Direito Reais- Editora Forense - 21ª 

edição - p. 95) Assim, vamos ver que a norma legal faz algumas 

exigências, quais sejam: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na 

posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. 

Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

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

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

perda da posse, na ação de reintegração. Desta forma, podemos ver que 

a norma legal visa proteger aquele que detém a posse, pouco importando, 

quem é o titular do direito de propriedade. Assim, cabe ao autor, 

comprovar que detinha a posse, a turbação e sua data, bem como a 

continuação na pose do bem. Nesta senda, verifico por meio dos 

documentos advindos com a inicial que restou demonstrado ser o autor o 

legítimo possuidor dos bens móveis “sub judice”, conforme Contrato de 

Fornecimento de Produtos com Autorização para Revenda nº. 

20160614RDF” (ID nº. 14668268), Notas Fiscais da entrega dos mesmos a 

empresa Requerida (ID nº. 14668324), bem como, pelo “Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida” (ID nº. 14668274), o qual, em tese, 

demonstra o descumprimento contratual. Por sua vez, a turbação esta 

consubstanciada no encerramento do prazo concedido na Notificação 

Extrajudicial (ID nº. 14668288, 14668299 e 14668304) para a devolução 

dos objetos locados, qual seja, na data de 08/05/2018. Desta feita, resta 

evidenciada a presença da probabilidade do direito da Requerente, bem 

como do perigo de dano, a qual esta justificado, num primeiro momento, no 

justo receio que decorre dos prejuízos que poderá a parte autora sofrer 

caso a requerida tome a posse dos bens que lhe pertence sem efetuar a 

devida contraprestação conforme pactuado na avença e, ficará impedido 

de dispor dos mesmos. No presente caso, estes requisitos foram 

comprovados, logo, adequado e pertinente seu deferimento. Vejamos o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: AÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 927, CPC 

PREENCHIDOS. A tutela possessória reclama a convergência dos 

requisitos previstos no artigo 927 do CPC – posse, esbulho, sua data e 

perda da posse – que no caso se incluem na esfera probante dos 

compossuidores, por moldar fato constitutivo de seus direitos. Sua 

demonstração gera a procedência do pedido. QUINTA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO Nº 1911/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL. 

RELATÓRIO EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 

Inexiste, por outro lado, perigo de irreversibilidade da medida, pois a 

qualquer tempo este Juízo poderá reverter a decisum, desde que 
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presentes os requisitos exigidos em Lei. Desta feita, em face do atual 

quadro de circunstâncias e, mormente diante dos elementos de prova até 

aqui ofertados à cognição, da proteção possessória liminar, impõe-se, 

conquanto a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, presentes 

os requisitos exigidos no artigo 300 e 561, ambos do Código de Processo 

Civil, defiro a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse 

dos 159 (cento e cinquenta e nove) cilindros, na especificação e 

quantidade descritas no “item 44” da petição inicial à Requerente. 

Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, devendo ser 

consignado no documento que a parte Requerente fornecerá meios para o 

auxílio do cumprimento da ordem, necessidade que está evidenciada pela 

peculiaridade do caso. Conste ainda no mandado que, no momento do 

cumprimento da ordem, a Requerida deverá indicar os locais onde estejam 

localizados os objetos, caso algum não esteja em seu poder. Cite-se a 

Requerida para contestar a ação em 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 564 do Código de Processo Civil, sob pena de revelia. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004299-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADAILSA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004299-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ADAILSA DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006042-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CRISTIANE JACQUELINE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006042-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIANE JACQUELINE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id. 13305516, 

e por consequência, determino a exclusão do sistema PJE das petições de 

id. 13151550 e id. 13106839. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014402-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEDROZA DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014402-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE PEDROZA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006994-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRIA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006994-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRIA MOREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021630-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE MORAES MENDES (REQUERENTE)

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Maria de Moraes Mendes ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Evidência em face de 

Agência Funerária Santa Rita Ltda, ambos qualificados na inicial. A 

Requerente alega que contratou os serviços da empresa Requerida para 

realizar o velóriuo de seu esposo, bem como que seu neto João Vitor 

pagou o valor de R$700,00 (setecentos reais) para que fosse realizado o 

embalsamento do corpo, em razão do plano adquirido não cobrir referido 

serviço. Explana que o serviço foi mau executado e que em razão disso, 

ocorreram diversas situações durante o velório que teriam lhe acarretado 

inúmeros prejuízos de ordem imaterial. Requereu, em sede de tutela de 

evidência, para que o seu neto, senhor João Victor Pereira Mendes, seja 

intimado para que apresente nos autos o recibo de pagamento pelo 

serviço contrato junto a empresa Requerida. A inicial veio acompada de 

documentos. A requerente emendou a inicial (Id 14476386). Relatado o 
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necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id n. 14476386. A tutela 

de evidência, como pleiteada, poderá ser concedida, “independentemente 

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo’’, quando verificada uma das hipóteses previstas nos incisos do 

artigo 311 do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - 

ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No 

caso, a Requerente fundamenta sua pretensão na possibilidade de 

comprovar suas alegações apenas por documentos e na existência de 

súmulas e recursos repetitivos sobre o assunto, que se refere à hipótese 

prevista no inciso II, do artigo 311 do Código de Processo Civil. Todavia, 

importante consignar que “no caso descrito no inc. II do art. 311 está-se 

diante de tutela da evidência, no sentido de a demonstração do fato não 

depender de outra prova, bastando a documental’’. E, ainda, que “não 

pode haver controvérsia, na jurisprudência, acerca da procedência do 

que se pede. Como parâmetro para se aferir a ausência da controvérsia 

sob o aspecto jurídico da questão, indica a lei processual a existência de 

tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em súmula 

vinculante. É necessário conferir, in concreto, ao invocar a orientação 

jurisprudencial, se a jurisprudên cia mantém-se constante, no sentido 

antes sumulado ou do que antes se decidiu, através da técnica de 

recursos repetitivos’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Ocorre que, não há na jurisprudência pátria entendimento 

pacificado acerca do tema trazido à exame. Ademais, a Requerente 

apenas apontou que seu pedido deve ser analisado sob o prisma do inciso 

II do artigo 311, do Código de Processo Civil, todavia, sequer colaciona na 

exordial e em sua emenda, quais seriam as súmulas e recursos repetitivos 

sobre o assunto. Ou seja, ainda que os fatos alegados na inicial 

pudessem ser comprovados apenas por provas documentais, entendo 

que inexiste entendimento da jurisprudência que afasta a ausência de 

controvérsia sobre o assunto, haja vista a inexistência de súmula ou 

julgado de recursos repetitivos. Não bastasse o já exposto, consigno que 

é dever da Requerente juntar aos autos os documentos indispensáveis a 

comprovação de suas alegações, como por exemplo, o recibo de 

pagamento, objeto de seu pedido de tutela, nos termos do artigo 319, VI, 

do Código de Processo Civil. Logo, não caracterizada nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil, indefiro a 

tutela de evidência reivindicada. Quanto a inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 03 de 

dezembro de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade judicial em favor da 

Requerente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013367-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ASSUNCAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013367-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ORLANDO ASSUNCAO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Procedida a retificação determinada, 

passo a apreciar a petição inicial e seus documentos. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na sala 10 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010192-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CLAUDIENE REGINA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010192-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIENE REGINA DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 

de Dezembro de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010144-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARIA PAULA FRANCO MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010144-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA PAULA FRANCO MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 
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de Dezembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009821-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009821-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 

de Dezembro de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009807-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WANDIL SALLES GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009807-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDIL SALLES GARCIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 

de Dezembro de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006670-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KELLEN SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda da inicial contida em ID 13094228, bem 

como, seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 14 de Dezembro 

de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Considerando que a Requerida já compareceu espontaneamente nos 

autos (ID 14021541) suprindo a necessidade da citação (artigo 239, §1º, 

do Código de Processo Civil), intime-se a parte Requerente e a parte 

Requerida através de seus advogados para comparecerem ao ato 

designado. As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006806-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ZELIS GONCALO DO PRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda da inicial contida em ID 13094541, bem 

como, seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 14 de Dezembro 

de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Considerando que a Requerida já compareceu espontaneamente nos 

autos (ID 14021992) suprindo a necessidade da citação (artigo 239, §1º, 

do Código de Processo Civil), intime-se a parte Requerente e a parte 

Requerida através de seus advogados para comparecerem ao ato 

designado. As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020420-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO (ADVOGADO(A))

ELIANA FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. Por 

fim, no mesmo prazo, as Requeridas deverão comprovar nos autos a 

efetivação do ato informado na petição de n. 11840905. Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014811-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA SOARES PINHEIRO SOLINO (REQUERIDO)
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IZAAC SOLINO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014811-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA REQUERIDO: IZAAC SOLINO DE 

CARVALHO, KARLA SOARES PINHEIRO SOLINO Vistos etc. Indefiro o 

requerimento disposto na petição de n. 11715132, vez que houve a 

tentativa de citação (ID 11954114) não foi concretizada. Assim, intime-se a 

parte Autora para que, no prazo de 10 dias, informe endereço válido do 

Requerido para efetivação da citação, sob pena de extinção. No mesmo 

prazo, deverá a parte Autora informar e justificar o motivo da sua 

ausência na audiência realizada sob o termo disposto no ID 10297283. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013196-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008292-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCULANA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027320-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON DA CONCEICAO SIGARINI (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027320-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOILTON DA CONCEICAO SIGARINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 14 de dezembro 

de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022019-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MARIA CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022019-47.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS EXECUTADO: VALDINEIA MARIA 

CORREIA DA SILVA Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento 

da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código 

de Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de 

certidão para averbação da presente ação junto o registro de imóveis, nos 

termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme pleiteado na 

inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027592-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WISLLAYNE MACHADO DARY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027592-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WISLLAYNE MACHADO DARY REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Wisllayne Machado Dary 

opôs Embargos de Declaração (id n. 15048216), alegando a existência de 

contradição e erro material na decisão que deferiu a tutela de urgência 

reivindicada na exordial. Requereu seja sanado o vício. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios de id n. 15048216, 

pois interpostos no prazo legal, pelo que passo a analisá-los. Sabe-se que 

os embargos declaratórios previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil é cabível contra qualquer decisão para corrigir erro 

material. Na hipótese, resta em evidência a existência de erro material na 

decisão de id n. 14971918, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na 

exordial, pois toda a fundamentação da decisão é para deferimento do 

pedido, todavia o dispositivo contém ordem diversa. Logo, o acolhimento 

dos embargos declaratórios faz-se necessário, a fim de sanar o vício 

acima apontado. Posto isto, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código 
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de Processo Civil, acolho os embargos declaratórios opostos para constar 

no dispositivo da decisão de id n. 14971918, onde se lê: “Diante do 

exposto, a tutela de urgência defiro reivindicada para determinar que a 

concessionária Requerida não suspenda a cobrança do parcelamento da 

fatura em discussão (id n. 14886674) e, por consequência, se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

de n. 6/928342-5 e exclua o nome da Requerente do rol dos órgãos de 

inadimplentes, este no prazo de 02 (dois) dias.”. Passa a constar: “Diante 

do exposto, a tutela de urgência defiro reivindicada para determinar que a 

concessionária Requerida suspenda a cobrança do parcelamento da 

fatura em discussão (id n. 14886674) e, por consequência, se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

de n. 6/928342-5 e exclua o nome da Requerente do rol dos órgãos de 

inadimplentes, este no prazo de 02 (dois) dias.”. Considerando que a 

Requerida já se habilitou nos autos, intimem-se as partes via DJE. Aguarde 

a realização da audiência conciliatória. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021879-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

NATANY PAULA BORGES (REQUERENTE)

RONY DE ABREU MUNHOZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK OAB - 020.882.981-42 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Tiago de Souza Soares e Natany Paula Borges ajuizaram a 

presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de 

Tutela de Urgência em face de Construção Niszczak Ltda, ambos 

qualificados na inicial. Os Requerentes objetivam, em sede de tutela de 

urgência, que seja a empresa Requerida compelida a efetuar o pagamento 

da importância de R$26.742,33 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e 

dois reais e trinta e três centavos), sob pena de multa diária. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Emenda a inicial contida em ID 14737195. 

Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda de ID 14737195, bem 

como, os seus documentos. A tutela de urgência poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Observa-se que os Requerentes pretendem que a 

Requerida lhes restituíam a importância de R$26.742,33 (vinte e seis mil, 

setecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), sob o 

argumento que tal valor é incontroverso, todavia, tal provimento não pode 

ser analisado liminarmente, pois trata da resolução parcial da lide, em claro 

detrimento aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa 

e do devido processo legal. Inviável neste momento processual o 

deferimento da tutela pretendida, pois na verdade diz respeito ao mérito da 

presente demanda, haja vista a necessidade de averiguar se a restituição 

do valor pretendido é legal ou abusiva. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ 

PERMANENTE COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCORREITA A AUTORIZAR A TUTELA 

ANTECIPATÓRIA. 1.I nviabilidade da concessão da medida antecipatória, 

por ausência de um dos requisitos legais e necessários, a que se refere o 

art. 273, I, do Código de Processo Civil, ou seja, verossimilhança do direito 

alegado, mediante prova inequívoca. 2. Tutela antecipada no sentido de 

condenar a seguradora ré ao pagamento do capital segurado, bem como 

efetuar o depósito do valor referente à indenização securitária, mostra-se 

descabida, pois se concedida à liminar pleiteada tal medida importaria na 

antecipação da solução de mérito, sem que houvesse a dilação probatória. 

3. Ressalta-se, ainda, que eventual dano ocasionado em virtude do 

retardo injustificado no pagamento da indenização securitária, poderá ser 

objeto de reparação, mediante ação indenização. Situação esta que 

demonstra que não se está diante, também, de dano de natureza 

irreparável, ao menos não se vislumbra este de plano. 4. Os argumentos 

trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar a decisão 

monocrática. Negado provimento ao agravo interno. (Agravo Nº 

70040443061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 26/01/2011) – grifei. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. No caso concreto, o pedido liminar foi 

corretamente indeferido pelo D. Magistrado a quo, uma vez que se fosse 

integralmente atendido, haveria julgamento de mérito. Não é possível, sem 

prejuízo do Contraditório e do Devido Processo Legal, suspender os 

efeitos do contrato de promessa de compra e venda, ao menos em juízo 

de cognição sumária: para isso, necessária a angularização processual e 

a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Manutenção da decisão. 

Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70059064592, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 27/03/2014). (TJ-RS , Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/03/2014, Vigésima 

Câmara Cível) - grifei. Assim, se fosse atendido o pedido do autor 

importaria no julgamento antecipado do presente feito, eis que 

confundem-se com o mérito, de modo que, o indeferimento faz-se 

necessário. Ademais, não vislumbro a presença de elementos que 

evidenciem a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo aos Requerentes, caso o pedido de tutela de urgência não seja 

concedido neste momento processual. Diante do exposto, ausentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a 

tutela de urgência reivindicada pelo requerente. Consigno que este Juízo 

poderá reanalisar o pedido de tutela de urgência após a angularização 

processual, desde que presentes os requisitos exigidos. No que se refere 

ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código 

do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 11 de dezembro de 2018, às 12:00 

horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de Conciliação. Cite-se a 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). O Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, 

via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1024442-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR (REQUERENTE)

GABRIEL GAETA ALEIXO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI (REQUERIDO)

DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Analisando os autos observo que o presente feito foi 

distribuído fisicamente, recebendo o código 1212745 junto ao sistema 

Apolo, e por dependência do processo de código 22366, que tramita neste 

juízo. Ao consultar os andamentos do presente feito junto ao sistema 

Apolo (código 1212745), verifico que este juízo já havia afastado a 

possibilidade da dependência acima mencionada, ocasião em que foi 

proferida decisão em 16 de maio de 2017, sendo determinada a 

distribuição por sorteio para uma das Varas Cíveis desta Comarca, 

consequentemente, o feito foi distribuído a 11ª Vara Cível desta Comarca. 

Assim sendo, não há o que se falar na remessa destes autos a este juízo, 

isso porque a primeira distribuição se deu tão somente em razão de 

conexão inexistente, sendo o supracitado juízo prevento para processar e 

julgar a demanda. Desse modo, declaro este Juízo absolutamente 

incompetente, por consequência, remetam-se os autos a juízo prevento, 

qual seja, a 11ª Vara Cível desta comarca. Procedam as baixas 

necessárias com as cautelas de estilo. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019096-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

LOURDES BROLHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO SANTO VIAN (RÉU)

JOSÉ GEOVALDO DA SILVA (RÉU)

HAROLDO DE MORAES JUNIOR (RÉU)

SANTINA LORENZINI VIAN (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que o presente feito foi ajuizado por dependência 

da Ação de cód. 110259. Todavia, verifico que a ação de cód. 110259 foi 

sentenciada em 09/06/2015 e arquivada em 06/10/2015 (consulta ao 

sistema Apolo), o que afasta a reunião dos processos por conexão. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu 

entendimento de que “a conexão não determina a reunião dos processos, 

se um deles já foi julgado” (Súmula 235 STJ). Sendo assim, declaro este 

Juízo absolutamente incompetente com base no artigo 64, §1º, do Código 

de Processo Civil, e, por consequência, determino que os autos sejam 

remetidos imediatamente à 11ª Vara Cível desta Comarca, em observância 

ao que estabelece o artigo 59 do mesmo Diploma Processual supracitado. 

Proceda-se as baixas junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011642-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE BENEDITA DOS SANTOS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011642-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSILENE DOS SANTOS RÉU: JULIENE BENEDITA DOS SANTOS SILVA 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a Executada para que se 

abstenha de comparecer na residência da Exequente para criar conflitos e 

fragilizar a saúde física e emocional da genitora das partes, respeitando o 

instrumento entabulado entre as partes (id n. 12982843). Nos termos do 

artigo 814 do Código de Processo Civil, fixo multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para cada descumprimento. Indefiro o pedido de tutela 

de urgência (item “b” dos pedidos da inicial), pois inexiste qualquer 

documento nos autos que demonstre a probabilidade do direito da 

Exequente ou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Somado a isso, verifico que a Exequente sequer fundamentou sua 

pretensão. Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. Intime-se o 

Ministério Público Estadual para manifestação. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022797-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MESSIAS DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FELIMINA (de tal) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Messias de Souza Brito ajuizou a presente Tutela de Urgência 

Cautelar em caráter Antecedente em face de Maria Felimina de Tal, nos 

termos da inicial contida em ID 14376745. O Requerente relata ser 

proprietário de um imóvel localizado na Rua São Mateus, nº. 124, Bairro 

Campo Velho, nesta Capital, o qual utiliza para locação, bem como que a 

Requerida é proprietária de imóvel que faz divisa com o seu. Afirma que a 

Requerida, sem sua autorização, utilizou parte da parede de seu imóvel e 

construiu um banheiro e alguns outros cômodos em seu imóvel, contudo, 

em razão da falta de manutenção, acarretou inúmeros problemas na 

construção, como por exemplo, vazamento hidráulico. Requereu, em sede 

de tutela de urgência em caráter antecedente, que seja determinado o 

arrombamento do imóvel da Requerida para possa executar os reparos 

necessários quanto ao vazamento hidráulico e extração de árvore 

plantada no imóvel da Ré, sob pena de multa diária. Com a inicial vieram 

documentos. Emenda a inicial contida em ID 14858728. Relatado o 

necessário. Decido. Pretende o Requerente a concessão da tutela de 

urgência cautelar em caráter antecedente, para o fim de determinar o 

arrombamento do imóvel de propriedade da Requerida com o intuito de 

executar os reparos necessários. O artigo 305, caput, do Código de 

Processo Civil, que disciplina a tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente, estabelece: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à 

prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à 

possibilidade de concessão de liminar no procedimento da tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero afirmam: “Pode o autor 

requerer tutela cautelar liminarmente (art. 300, § 2º, CPC) – rigorosamente, 

uma antecipação da tutela cautelar. Pode o juiz concedê-la inaudita altera 

parte ou após justificação prévia. Da decisão cabe agravo de instrumento 

(art. 1.015, I, CPC).” (Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015.p. 319. Negritei.) Na hipótese dos autos, a 

probabilidade do direito da empresa autora (fumus boni iuris) está 

evidenciado nos documentos que instruem a inicial, em especial as 

fotografias contidas em Id n. 14377001 à Id n. 14377197 que demonstram, 

ao menos neste momento processual, os fatos narrados na inicial. Por sua 

vez, o perigo de dano se consubstancia na possibilidade do não reparo 

dos problemas apresentados no imóvel da Requerida gerar graves 

prejuízos estruturais ao imóvel de propriedade do Requerente, máxime 

observar a existência de infiltração e rachaduras nas fotografias acima 

citadas. Por outro lado, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, entendo que, o pedido de 

arrombamento pugnado nos autos não deve ser concedido de imediato e 

sim, tão somente após a concessão de prazo razoável para a Requerida 

efetuar os reparos em seu imóvel por conta própria. Ademais, não vejo 

prejuízo grave ou de difícil reparação ao requerido (art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil), pois a presente decisum poderá ser revertida a 

qualquer tempo. Logo, nos termos do artigo 300, §2º c/c artigo 305 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência cautelar em caráter 

antecedente para determinar a Requerida que proceda os reparos do 

vazamento hidráulico e a extração de árvore, conforme indicado na inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de descumprimento da 

determinação acima, desde já, defiro o arrombamento do imóvel da 

Requerida para que o Requerente promova os reparos necessários 

apontados na lide, tudo devendo ser acompanhado e certificado 

pormenorizadamente por Oficial de Justiça. Cite-se a requerida para 

contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, e indicar as provas que 

pretende produzir (artigo 306, CPC). Expeça-se o competente mandado de 

citação e intimação para o cumprimento da tutela deferida. Intime-se a 

parte Requerente para que junte nos autos comprovante de recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça. Efetivada a tutela de urgência de 

natureza cautelar, o autor terá o prazo de 30 (trinta) dias para formular o 
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pedido principal, que deverá ser apresentado nos mesmos autos, 

independente do adiantamento de novas custas processuais, sob pena de 

cessar a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (artigos 308 

e 309, CPC). Assim que apresentado o pedido principal, venham os autos 

conclusos para designação de audiência de conciliação ou de mediação 

(artigo 308, §3º, CPC). Por fim, registro que o Requerente é pessoa idosa, 

portanto, o presente feito possui prioridade na tramitação processual, nos 

termos do artigo 1048, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021810-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Emiliano Luis do nascimento – ME (Tayla Modas) e Emiliano Luis 

do Nascimento ajuizaram a presente Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência em face de Banco 

Santander (Brasil) S/A, todos já qualificados nos autos. Os Requerentes 

objetivam, em sede de tutela de urgência, que o banco Requerido estorne 

a quantia indevidamente extraída de seu saldo bancário, que se abstenha 

de efetuar cobrança de encargos relativos a devolução de cheques por 

insuficiência de saldo e o desbloqueio de sua conta corrente em nome da 

pessoa jurídica, sob o argumento de que houve desconto de um boleto em 

sua conta bancária o qual desconhece. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Emenda da inicial contida em ID 14846907. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo a emenda da inicial contida em ID 14846907, 

bem como seus documentos, por consequência, concedo os benefícios 

da gratuidade judicial em favor dos Requerentes, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. A tutela de urgência, como no caso presente, 

poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). No caso trazido à 

exame, a probabilidade de direito está presente nos documentos de ID 

14253604, 14253632, 14253651 e 14253668, os quais evidenciam, ao 

menos neste momento processual, a ocorrência dos fatos narrados na 

inicial. Evidencia-se ainda que o desconto, em tese, indevido, por si só, 

acarreta danos aos Requerentes, restando comprovado a urgência do 

pedido, consistente no abalo financeiro sofrido e no problemas 

operacionais da empresa Autora em razão do bloqueio de conta, 

devolução de cheques e cobranças de inúmeros encargos devido a 

utilização do limite de cheque especial. De igual modo, não verifico perigo 

de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a 

presente decisum poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos ao banco Requerido. Sendo 

assim, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, o deferimento da tutela pretendida faz-se necessário. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada, para: 01) 

Determinar que o Requerido estorne o valor de R$18.835,20 (dezoito mil 

oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) para conta corrente da 

empresa Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias; 02) Determinar que o 

Requerido suspenda quaisquer cobranças relativas aos encargos em 

razão da devolução de cheques por insuficiência de saldo, bem como das 

futuras cártulas que apresentem a mesma situação; e, 03) Determinar que 

o Requerido desbloqueie a conta bancária em nome da pessoa jurídica, 

ora Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 

(dez) dias. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de dezembro 

de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Sala 02 da Central de 

Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019300-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Alessandro Carlos dos Santos ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais e Pedido de Tutela 

de Urgência em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, ambos 

qualificados nos autos. O Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, a baixa de gravame de circulação junto a prontuário de seu 

veículo perante o Detran/MT, para tanto, explana que o Requerido ajuizou 

ação de busca e apreensão de forma indevida, o que teria lhe causado 

danos. A inicial veio acompanhada de documentos. Emenda a inicial 

contida em ID 14847157. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda 

a inicial contida em ID 14847157, bem como, seus documentos. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). No caso trazido à exame, observo que não estão 

presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar 

pleiteada, isso porque o Autor almeja a baixa de gravame no prontuário do 

seu veículo, contudo, verifico que o mesmo foi promovido pelo juízo da 3ª 

Vara Especializada de Direito bancário desta Comarca (ID 14847214), em 

razão de decisão proferida no feito de código 1076893 (ID 14847393), 

todavia, ao julgar o supracitado feito extinto, deixou de determinar a baixa 

do gravame no veículo do Autor (ID 14847423). Sendo assim, 

considerando que somente o juízo que insere o gravame via sistema 
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Renajud detém a legitimidade para efetuar a baixa, o pedido de tutela de 

urgência não deve ser concedido. Diante do exposto, ausentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a 

tutela de urgência reivindicada. Defiro a assistência judiciária gratuita, 

conforme requerido, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de dezembro 

de 2018, às 12:30 horas, a ser realizada na Sala 02 da Central de 

Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022682-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE MILTON DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. José Milton da Silva ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 

Tutela de Urgência em face de Claro S/A, ambos já qualificados na inicial. 

O Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que a Requerida 

seja compelida a restabelecer o funcionamento de sua linha telefônica 

móvel (65) 9 9244-8624, bem como que se abstenha de incluir seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos oriundos de plano 

controle. A inicial veio acompanhada de documentos. Emenda a inicial 

contida em ID 14844556. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda 

da inicial contida em ID 14844556, bem como, seus documentos. A tutela 

de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia no boleto de 

cobrança contida em id n. 14844628, bem como, na afirmação do Autor de 

que desconhece a dívida cobrada. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência e ou 

nulidade de negócio jurídico que deu origem a dívida questionada, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata 

retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito 

quando este contesta, completamente, a relação jurídica subjacente à 

negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a produção de 

prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida 

antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o 

transcurso processual, as consequências deletérias inerentes aos 

registros negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, 

como é cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. 

Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do 

CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no 

DJE 01/06/2015). Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que, 

caso haja a negativação, por si só, acarretará prejuízos ao Requerente, 

consistente no abalo de seu crédito, bem como, na impossibilidade de 

utilizar seu celular em razão de sua linha telefônica estar suspensa e/ou 

bloqueada, restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do 

pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 

300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta poderá ser revertida, 

desde que presentes os requisitos, bem como, não causará danos à 

empresa Requerida. Logo, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase 

de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida faz-se 

necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar que a Requerida restabeleça o 

funcionamento da linha telefônica móvel (65) 9 9244-8624, bem como se 

abstenha de inserir o nome do Requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, referente ao débito objeto da lide. Em 

caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite máximo de 10 (dez) dias. Defiro a assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo da empresa Requerida. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 

de dezembro de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 03 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025161-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.A TEIXEIRA - ME (EXEQUENTE)

JOAO GIMENEZ FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.G COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025161-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

D.A TEIXEIRA - ME EXECUTADO: V.G COMERCIO DE ACESSORIOS DA 

MODA LTDA - ME Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento 

da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código 

de Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 
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por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de 

certidão para averbação da presente ação junto o registro de imóveis, nos 

termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme pleiteado na 

inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024025-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI (EXEQUENTE)

ROBERTO ZAMPIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO LIZOT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024025-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBERTO ZAMPIERI EXECUTADO: OSVALDO LIZOT Vistos etc. Defiro a 

prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do artigo 1.048, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte Executada para 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 

do Código de Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade 

da parte Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do 

Código de Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o 

cumprimento do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se 

na mesma oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não 

sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens 

quanto se façam necessários para garantia da execução, nos termos do 

artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de 

Processo Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no 

prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição 

de certidão para averbação da presente ação junto o registro de imóveis, 

nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme pleiteado 

na inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025775-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA OURO PRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025775-64.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: OTICA OURO 

PRETO LTDA - ME Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento 

da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código 

de Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026066-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMOLDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 

EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026066-64.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. EXECUTADO: PREMOLDAR INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - EPP Vistos etc. Cite-se 

a parte Executada para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no 

mandado a possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução 

(artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o 

pagamento, determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 

829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

arrestar tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em 

caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022009-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022009-03.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS EXECUTADO: MARIA DAS DORES 

FERREIRA Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de 

certidão para averbação da presente ação junto o registro de imóveis, nos 

termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme pleiteado na 

inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006391-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (ADVOGADO(A))

EDUARDA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006391-52.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDUARDA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A opôs Embargos de 

Declaração (id n. 13921378), alegando, em síntese, a existência de vícios 

na sentença prolatada nos autos, sob o argumento de que os honorários 

advocatícios de sucumbência foram arbitrados indevidamente. 

Manifestação da Embargada (id n. 13921378). Relatado o necessário. 

Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte 

embargante elege matéria já superada no feito para reabertura de 

discussão, pois, a decisão recorrida é clara ao fixar os honorários 
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advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em razão 

do proveito econômico ser inestimável ou irrisório, o que admite a fixação 

de valor, nos termos do artigo 85, §2º, aliado ao §8º, do Código de 

Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada por este 

recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, 

e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas afastar a 

obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado recurso de 

fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos de 

declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que por 

sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois propugna 

a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a existência de 

contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, pois 

havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro que não o 

presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO 

VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de id n. 13075921. Cumpra-se 

conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028436-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AGENOR JACOMO CLIVATI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PAGOT (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028436-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGENOR JACOMO CLIVATI RÉU: JOSE CARLOS PAGOT Vistos etc. Defiro 

a prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do artigo 1.048, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Determino que o Requerente 

comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da distribuição. Sanado o 

vício, expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 dias, para 

pagamento do débito e dos honorários advocatícios de cinco por cento do 

valor da causa (art. 701, caput, do Código de Processo Civil), ou para 

oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a parte 

Requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais (artigo 701, 

§1º, do Código de Processo Civil). Deverá constar no mandado que não 

havendo cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Não sanado o vício, certifique-se e venham 

os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023905-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO LESSI (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023905-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO LESSI RÉU: LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA Vistos 

etc. Observa-se que o proveito econômico pretendido pelo Requerente 

perfaz a importância de R$ 245.597,41 (duzentos e quarenta e cinco mil, 

quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), todavia ele 

deu à causa o valor de R$ 116.067,78 (cento e dezesseis mil e sessenta e 

reais e setenta e oito centavos). Desta forma, nos termos do artigo 292, 

§3º, do Código de Processo Civil, retifico o valor da causa para R$ 

245.597,41 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete 

reais e quarenta e um centavos), que se refere ao proveito econômico 

pretendido. Anote junto ao sistema PJE o novo valor da causa. Por 

consequência, determino que o Requerente comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Sanado o vício, Expeça-se 

mandado monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do débito e dos 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa (art. 701, 

caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de Embargos 

Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará isenta do 

pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código de 

Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Não sanado o vício, certifique-se o 

necessário e venham os autos conclusos Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010554-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JARDIM FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. José luiz da Silva ajuizou a presente Ação de usucapião 

Extraordinária em face de Geraldo Jardim Fernandes, ambos qualificados 

na inicial. A parte Requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, 

quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem manifestação. 

Relatado o necessário. Decido. Preconiza o artigo 321 do Código de 

Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a emendasse, 

porém esta quedou-se inerte, conforme certidão de ID 14869659. Sendo 

assim, diante do não cumprimento da diligência, com base no artigo 

supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por 

consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao 

caso em questão. Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação 

pessoal da parte requerente para emendar a inicial, como no caso 

presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. 

DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 

do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 
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2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação sem apreciação do mérito. Sem custas pois defiro os 

benefícios da gratuidade judicial à parte Autora. 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. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022252-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME (RÉU)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022252-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA RÉU: COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME Vistos etc. Idaza Distribuidora de 

Petroleo LTDA ajuizou a presente Ação de Reintegração de Posse com 

pedido de Liminar em face de Comércio de Combustíveis Dom Aquino 

LTDA, ambos qualificados e representados nos autos. Todavia, as partes 

entabularam acordo para por fim à lide, pugnando pela sua homologação e 

suspensão do feito até o cumprimento, para posterior extinção do 

processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o acordo firmado 

entre as partes (id n. 14692693) versam sobre direitos disponíveis, de 

modo que o homologo por sentença para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. No que se refere ao pedido suspensão do processo, 

observo que desnecessário o seu deferimento, em razão da força 

executiva que o acordo homologado possui, podendo as partes a qualquer 

tempo se manifestar quanto ao seu descumprimento. Por consequência, 

tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘’b’’ do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, em razão 

do disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

arcará com os honorários de seu patrono, conforme acordado. Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034274-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORACY ALEXANDRINA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034274-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORACY ALEXANDRINA DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Joracy Alexandrina de 

Magalhães ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos. Todavia, em petição de id. 13729496 a parte 

Autora pugna pela desistência do feito e, por consequência, a sua 

extinção. A Requerida manifestou concordância com o pedido de 

desistência (id. 14014497). Relatado o necessário. Decido. Posto isso, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Requerente (id. 

13729496) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução do 

mérito. Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita. Condeno a parte 

Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por força do 

que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo Código. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004298-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L NOGUEIRA S S CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004298-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RÉU: L NOGUEIRA S S 

CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME Vistos etc. Bigolin Materiais para 

Construção LTDA ajuizou a presente Ação Monitória em face de L 

Nogueira S S Centro Automotivo Eireli– ME- Nogueira Centro Automotivo, 

ambos qualificados e representados nos autos. As partes informam que 

celebraram acordo, pugnam pela sua homologação e extinção do 

processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o acordo firmado 

entre as partes (id n. 13125520) versa sobre direitos disponíveis, de modo 

que o homologo por sentença para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos. No que se refere ao pedido suspensão do processo, observo que 

desnecessário o seu deferimento, em razão da força executiva que o 

acordo homologado possui, podendo as partes a qualquer tempo se 

manifestar quanto ao seu descumprimento. Diante do exposto, tendo a 

conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios conforme 

o acordado. Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do 

disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Considerando que 

as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005176-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR MOREIRA DA SILVA MONTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005176-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: ALTAIR 

MOREIRA DA SILVA MONTEIRO Vistos etc. Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico ajuizou a presente Ação Monitória em face de Altair 

Moreira da Silva Monteiro, ambos qualificados na inicial. A inicial veio 

acompanhada de documentos. A parte autora pugna pela desistência do 

feito e, por consequência, a sua extinção. Relatado o necessário. Decido. 

Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte requerente 

(id n. 12572815) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

julgamento do mérito. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, 

condeno a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária. Ademais, que as 

publicações do presente feito saiam em nome das patronas indicadas pela 

requerente em id. 12572815. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010030-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

EUGENIO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010030-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUGENIO DOMINGOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Eugenio Domingos da Silva propôs a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados na inicial. A inicial veio acompanhada 

de documentos. A parte autora pugna pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte requerente (id n. 

13739471) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento 

do mérito. Sem custas, em virtude da assistência judiciária gratuita. Deixo 

de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação 

da parte contrária. Por fim, determino que o presente feito seja retirado da 

pauta da Central de Conciliação. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010816-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PINHEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KERLY MELICIA COSTA NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010816-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

REINALDO PINHEIRO DE SOUZA RÉU: KERLY MELICIA COSTA NUNES 

Vistos etc. Reinaldo Pinheiro de Souza propôs a presente Ação de 

Despejo c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação em face de 

Kerly Melicia Costa Nunes, ambos qualificados e representados nos autos. 

As partes informam que celebraram acordo extrajudicial, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. 

Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 14282616) versa 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a 

conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Não há que se falar em custas 

remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil. Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Intime a 

Defensoria Pública da presente, na forma da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025039-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (EXEQUENTE)

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE FATIMA RATIER CAMPOS (EXECUTADO)

A. DE F. RATIER CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025039-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TECIDOS TITA LTDA EXECUTADO: A. DE F. RATIER CAMPOS - ME, 

ANTONIA DE FATIMA RATIER CAMPOS Vistos etc. Tecidos Tita LTDA 

propôs a presente Ação Execução de Título Extrajudicial em face de 

Malhatex – A. de F. Ratier Campos e Antonia de Fatima Ratier Campos, 

todas qualificadas nos autos. As partes informam que celebraram acordo, 

pugnam pela sua homologação e extinção do processo. Relatado o 

necessário. Decido. Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 

14342416) versa sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por 

sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os 

honorários do seu respectivo patrono. Não há que se falar em custas 

remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil. Ademais, oficie o Juízo deprecado (1° Vara Cível de 

Rondonópolis) solicitando a devolução da missiva expedida de id. 

12185719, independentemente de cumprimento. Transitado em julgado a 

presente, arquivem-se os autos mediante as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003891-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO (ADVOGADO(A))

LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003891-13.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Luciana Cláudia de Oliveira propôs a presente Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Danos Morais c/c Pedido de Liminar em face de 

CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto, ambos qualificados nos autos. Todavia, em petição de id. 

13798699 a parte requerente pugna pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Requerente (id. 

13798699) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução do 

mérito. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Condeno a parte Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 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. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035388-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Pedro Ferreira Lima ajuizou a presente Ação de Cobrança em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, todos qualificados 

na inicial. A parte Requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, 

compareceu aos autos após o decurso de prazo para sanar a 

irregularidade apontada. Relatado o necessário. Decido. Preconiza o artigo 

321 do Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que 

a exordial apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a 

emendasse, porém, conforme atesta a certidão de id n. 14187867, a parte 

Autora manifestou de forma intempestiva. Sendo assim, diante do não 

cumprimento da diligência no prazo legal, com base no artigo supracitado, 

em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a 
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extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

Requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de sem apreciação do 

mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Sem custas, pois 

defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 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. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033927-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AUGUSTO FRANCISCO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Geraldo Augusto Francisco ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Dpvatem face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados na inicial. A parte Requerente foi intimada para 

emendar a inicial, todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis 

o prazo sem manifestação. Relatado o necessário. Decido. Preconiza o 

artigo 321 do Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que 

a exordial apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a 

emendasse, porém esta quedou-se inerte. Sendo assim, diante do não 

cumprimento da diligência, com base no artigo supracitado, em seu 

parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção 

do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do 

mérito. Sem custas, pois defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014180-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CUIABA SHOPPING (EXEQUENTE)

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

OLINDINA GONCALVES DE ALCANTARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Condomínio Cuiabá Shopping ajuizou a presente Ação de 

Execução em face de Olindina Gonçalves de Alcântara, representada por 

sua procuradora Joselita Alcântara de Figueiredo, todos qualificados na 

inicial. A inicial veio acompanhada de documentos. A parte Exequente 

informa a realização de composição extrajudicial com a Executada, pugna 

pela desistência do feito e, por consequência, a sua extinção. Relatado o 

necessário. Decido. Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 

200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada 

pela parte Exequente (id n. 14296913) e, por consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Nos termos do artigo 90 do 

Código de Processo Civil, condeno a Exequente ao pagamento das custas 

processuais, se houver. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão 

da ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000640-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

DELMIRO CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

ELAINE ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VALTAIR CENTURIAO RODRIGUES (RÉU)

FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 

13544225) versam sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo 

por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘’b’’ do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os 

honorários advocatícios de seu respectivo patrono e, deixo de condenar 

ao pagamento de custas processuais em razão do que estabelece o artigo 

90, §3º, do Código de Processo Civil. Procedo a baixa via Renajud da 

restrição efetivada em ID 11653085. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008360-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR CARDOSO DE SA (AUTOR(A))
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JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Waldir Cardoso de Sá ajuizou a presente Ação de Cobrança 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados na inicial. A parte Requerente foi intimada para emendar a 

inicial, todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo 

sem manifestação. Relatado o necessário. Decido. Preconiza o artigo 321 

do Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a emendasse, 

porém esta quedou-se inerte, conforme certidão de ID 13993249. Sendo 

assim, diante do não cumprimento da diligência, com base no artigo 

supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por 

consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao 

caso em questão. Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação 

pessoal da parte requerente para emendar a inicial, como no caso 

presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. 

DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 

do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 

2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação sem apreciação do mérito. Sem custas pois defiro os 

benefícios da gratuidade judicial à parte Autora. 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. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034514-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Manoel José de Oliveira ajuizou a presente Ação de Cobrança 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados na 

inicial. A parte Requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, 

quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem manifestação. 

Relatado o necessário. Decido. Preconiza o artigo 321 do Código de 

Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a emendasse, 

porém esta quedou-se inerte, conforme certidão de ID 13994264. Sendo 

assim, diante do não cumprimento da diligência, com base no artigo 

supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por 

consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao 

caso em questão. Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação 

pessoal da parte requerente para emendar a inicial, como no caso 

presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. 

DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 

do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 

2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação sem apreciação do mérito. Sem custas pois defiro os 

benefícios da gratuidade judicial à parte Autora. 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. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037140-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTINS DE ARAUJO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Janaina Martins de Araújo ajuizou a presente Ação de 

Cobrança em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados na inicial. A parte Requerente foi intimada para emendar a 

inicial, todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo 

sem manifestação. Relatado o necessário. Decido. Preconiza o artigo 321 

do Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a emendasse, 

porém esta quedou-se inerte, conforme certidão de ID 14187772. Sendo 

assim, diante do não cumprimento da diligência, com base no artigo 

supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por 

consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao 

caso em questão. Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação 

pessoal da parte requerente para emendar a inicial, como no caso 

presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. 

DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 
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do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 

2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação sem apreciação do mérito. Sem custas pois defiro os 

benefícios da gratuidade judicial à parte Autora. 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. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033787-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUAREZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Juarez de Souza ajuizou a presente Ação de Cobrança em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados na inicial. 

A parte Requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, quedou-se 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem manifestação. Relatado o 

necessário. Decido. Preconiza o artigo 321 do Código de Processo Civil: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso em 

exame, este Juízo, observando que a exordial apresenta defeitos, 

determinou que a parte Requerente a emendasse, porém esta quedou-se 

inerte, conforme certidão de ID 14014667. Sendo assim, diante do não 

cumprimento da diligência, com base no artigo supracitado, em seu 

parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção 

do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do 

mérito. Sem custas pois defiro os benefícios da gratuidade judicial à parte 

Autora. 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. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003185-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia ajuizaram a presente Ação de Arbitramento de Honorários em 

face de Banco do Brasil S/A, todos qualificados nos autos. Indeferido o 

benefício da justiça gratuita, a parte Requerente foi intimada para recolher 

as custas e taxas judiciárias, todavia, compareceu ao feito pugnando pelo 

cancelamento da distribuição e a isenção do pagamento de custas 

processuais. Relatado o necessário. Decido. Observa-se que a parte 

Autora, não beneficiária da assistência judiciária gratuita, não recolheu as 

custas e taxas judiciárias, inclusive, requereu o cancelamento da 

distribuição do feito e a sua extinção (ID 12562591). Como é cediço, o não 

recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição da 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR 

ABANDONO DE CAUSA – INADEQUAÇÃO – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTEÇA, EMBORA SOB 

OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo o recurso 

dotado de efeito suspensivo, nada obsta que a marcha processual 

prossiga normalmente, até mesmo alcançando o seu fim pela 

superveniência da sentença, mesmo porque, entendimento adverso, 

esvaziaria por completo a própria utilidade/eficácia do “efeito suspensivo”. 

2. O não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento da 

distribuição do feito, em homenagem ao art. 257 do CPC/73. (TJMT - Ap 

152640/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017). 

Diante do exposto, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito e, por 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do mesmo Código, 

JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução de mérito. Sem 

honorários, por ausência de manifestação da parte contrária. Sem custas, 

pois “Com o cancelamento da distribuição, incabível a cobrança de custas 

de distribuição. Precedentes do STJ e deste Tribunal." (Ap 37463/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017). Transitado em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004180-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia ajuizaram a presente Ação de Arbitramento de Honorários em 

face de Banco do Brasil S/A, todos qualificados nos autos. Indeferido o 

benefício da justiça gratuita, a parte Requerente foi intimada para recolher 

as custas e taxas judiciárias, todavia, compareceu ao feito pugnando pelo 

cancelamento da distribuição e a isenção do pagamento de custas 

processuais. Relatado o necessário. Decido. Observa-se que a parte 

Autora, não beneficiária da assistência judiciária gratuita, não recolheu as 
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custas e taxas judiciárias, inclusive, requereu o cancelamento da 

distribuição do feito e a sua extinção (ID 13356026). Como é cediço, o não 

recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição da 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR 

ABANDONO DE CAUSA – INADEQUAÇÃO – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTEÇA, EMBORA SOB 

OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo o recurso 

dotado de efeito suspensivo, nada obsta que a marcha processual 

prossiga normalmente, até mesmo alcançando o seu fim pela 

superveniência da sentença, mesmo porque, entendimento adverso, 

esvaziaria por completo a própria utilidade/eficácia do “efeito suspensivo”. 

2. O não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento da 

distribuição do feito, em homenagem ao art. 257 do CPC/73. (TJMT - Ap 

152640/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017). 

Diante do exposto, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito e, por 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do mesmo Código, 

JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução de mérito. Sem 

honorários, por ausência de manifestação da parte contrária. Sem custas, 

pois “Com o cancelamento da distribuição, incabível a cobrança de custas 

de distribuição. Precedentes do STJ e deste Tribunal." (Ap 37463/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017). Transitado em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1014538-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO IZIQUE CHEBABI (ADVOGADO(A))

FIC (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores Desconhecidos (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A ajuizou a 

presente Ação de Interdito Proibitório com Pedido de tutela de Urgência em 

face de Invasores Desconhecido, ambos qualificados nos autos. Vem a 

parte Requerente pugnando pela extinção da ação com base no artigo 

485, IV, do Código de Processo Civil. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo a petição de ID 13836983 como pedido de desistência da ação em 

observância ao princípio da instrumentalidade das formas (artigo 188 e 

artigo 277, ambos do Código de Processo Civil). Nos termos do parágrafo 

único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência formulada pela parte Requerente (id n. 13836983) e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. 

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais, se 

houver. Sem honorários, em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033144-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALLERRANDRO DA CRUZ DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Wallerrandro da Cruz de Matos ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Dpvat em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados na inicial. A parte Requerente foi intimada para 

emendar a inicial, todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis 

o prazo sem manifestação. Relatado o necessário. Decido. Preconiza o 

artigo 321 do Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que 

a exordial apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a 

emendasse, porém, conforme atesta a certidão de id n. 13883778, a parte 

Autora manifestou de forma intempestiva. Sendo assim, diante do não 

cumprimento da diligência, com base no artigo supracitado, em seu 

parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção 

do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do 

mérito. Sem custas pois defiro os benefícios da gratuidade judicial à parte 

Autora. 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. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH NARDEZ DE AQUINO (EXECUTADO)

BELFLORA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000133-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: BELFLORA FARMACIA DE 

MANIPULACAO LTDA - EPP, DEBORAH NARDEZ DE AQUINO Vistos etc. 

Banco do Brasil S/A propôs a presente Ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de Belflora Farmácia de Manipulação LTDA-ME, 

ambos qualificados nos autos. As partes informam que celebraram 

acordo, pugnam pela sua homologação e extinção do processo. Relatado 

o necessário. Decido. Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 

14366467) versa sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por 

sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios 

conforme o acordado. Não há que se falar em custas remanescentes, em 

razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 104 de 229



Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028326-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA (REQUERENTE)

ETTORE DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028326-17.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABA S.A Vistos etc. Maria Donizeti Zanovelo Lima ajuizou a presente 

Ação em face de Águas Cuiabá, ambos qualificados nos autos. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Todavia, a parte Autora comparece 

nos autos pugnando pelo arquivamento do feito. Relatado o necessário. 

Decido. Diante do argumentado pela Requerente (id n. 15023232), recebo 

o referido pedido como pedido de desistência. Posto isso, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

a desistência formulada pela parte Requerente e, por consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Diploma Processual, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem 

custas, pois defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada na inicial. 

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037581-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

APARECIDO BIOLADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLA MARTINS VARGAS (ADVOGADO(A))

Breno de Almeida Correa (ADVOGADO(A))

ORLANDO CERCI FILHO (REQUERIDO)

BIODENA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029341-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA (ADVOGADO(A))

C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO (EXECUTADO)

GIOVANI CORREA VERARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais. No caso, não havendo 

pedido de gratuidade a ser analisado, intime-se a parte exequente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando no processo a Guia de Custas, acompanhada do 

respectivo comprovante pagamento, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as 

custas dos processos que tramitam no PJE-MT, encontra-se 

regulamentada 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1028730-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, que a parte 

requerente assistida pela Defensoria Publica, requer a gratuidade da 

justiça, alegando não possuir condições para arcar com as despesas 

processuais. O pedido vem instruído com os documentos necessários, e a 

declaração de rendimentos da parte requerente, assim, presumindo como 

verdadeira a declaração anexada nos autos, defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça. Anotem-se. Dê-se vista dos autos ao 

Ilustre representante do Ministério Público para se manifestar, no prazo 

legal. A seguir, voltem-me os autos conclusos. Intime-se pessoalmente a 

Defensora Pública - ressaltando que esta, gozará de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, com início do prazo a ser 

contado da intimação pessoal, conforme dispõe os artigos 183, § 1 e 186, 

§ 1º, do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029322-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY ERICK ROSSI BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1029322-15.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

fundada em Contrato de Alienação Fiduciária, fundamentado no que 

dispõe o parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº 

004/2008/CM, determino a redistribuição deste feito, para uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário da Capital-MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038558-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPER HADDAD NETO (RÉU)

JORGE JOSE HADDAD (RÉU)

HADDAD PARK HOTEL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos informar o novo endereço para 

citação do primeiro e terceiro requerido. Anotem-se os novos endereços 

daqueles requeridos informado no Id nº 12890219. A seguir, agende-se 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), nova data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, citem-se o primeiro e terceiro requerido, conforme requer o 

pedido formulado Id nº 12890219, e forma determinada no despacho 

lançado no Id 11950301. Ressalte-se que a citação/intimação por hora 

certa é ferramenta à disposição do Oficial de Justiça, independente de 

determinação judicial, seja por expressa disposição legal (parágrafo único 

do art.252 do CPC), como também pela orientação disposta no artigo 661 

da CNGC/MT. Intime-se a parte requerente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000601-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINHA RODRIGUES MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tendo em vista o teor da certidão lavrada no Id nº 7348731, 

determino ao Gestor Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), nova 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 e intime-se a parte requerente na conforme determina o 

despacho lançado no Id 4616570. Intime-se a parte requerente. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1017678-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULICE SALES FEITOSA (AUTOR(A))

ANA ALDENISIA DE SOUZA (AUTOR(A))

MOACIR ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LOPES MENDONÇA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem aos 

autos requerer prazo para juntada dos documentos faltantes. Isto posto, 

defiro a dilação de prazo de 30 (trinta) dias, requerida no Id nº 14190068, 

para juntada de documento para emenda da inicial. Decorrido o prazo não 

havendo nos autos manifestação do requerente, intime-se o mesmo, para 

no prazo de cinco dias, suprir a falha existente nos autos, sob pena de 

extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001819-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA (ADVOGADO(A))

ZENALDO APODACA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SÃO CARLOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos informar o novo endereço para 

citação da parte requerida. Anotem o novo endereço da parte requerida 

informado no Id nº 13036367. A agende-se eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), nova data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se na forma determinada no despacho lançado no Id 4798989. 

Ressalte-se que a citação/intimação por hora certa é ferramenta à 

disposição do Oficial de Justiça, independente de determinação judicial, 

seja por expressa disposição legal (parágrafo único do art.252 do CPC), 

como também pela orientação disposta no artigo 661 da CNGC/MT. 

Intime-se a parte requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014949-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Processo concluso desnecessariamente. No caso, a audiência 

conciliatória foi realizada e a contestação apresentada pela parte 

requerida no Id nº 4962233. Dessa forma, deve o feito ter normal 

prosseguimento, intimando-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, impugnar a contestação. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022403-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIURI DE CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

FABIANA SEVERINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 729406 Nr: 25406-34.2011.811.0041

 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: MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA, MAYANE BIANCA 

COSTA E SILVA, MARIA CLARA COSTA FERREIRA, ADELAYDE 

STEFANNY COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO 

RONDON - OAB:8.858/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A, GABRIELA ALVES DE DEUS - OAB:13235-A

 Código: 729406

Vistos, etc.

 Nestes autos a execução de sentença cinge-se à condenação em danos 

morais e correspondente verba honorária, imposta à executada.

Feita essa ponderação, desentranhe-se a petição de fls. 348/349 parra 

encarte nos autos de código nº 411942.

Outrossim, o pagamento do saldo remanescente referente ao título judicial 

em execução nestes autos foi efetivado no feito em apenso, razão pela 

qual determino seu desentranhamento e encarte neste processo (fls. 

801/802 dos autos de código 411942).

Após a adoção das providências supra determinadas, libere-se em favor 

da exequente o depósito mencionado no parágrafo acima, cabendo à 

referida parte manifestar se ainda tem interesse no prosseguimento desta 

execução, no prazo de 05(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 30 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1326084 Nr: 14765-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA LETICIA RIBAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA AZEVEDO, AMAURI 

MEDEIROS PEREIRA, CAROLINA SALICIO ZEITUNE SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEANDRO BURIGO - 

OAB:17754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n. 1326084

VISTOS,

CERTIFIQUE a tempestividade dos presentes Embargos (artigo 675 do 

CPC) e apense-se ao processo principal – código n.329972, cadastrando 

o advogado da parte Embargada no sistema, conforme determina o artigo 

677,§3º do CPC.

INTIME-SE a parte Embargante para esclarecer sua condição de 

hipossuficiência econômica, haja vista a divergência na qualificação como 

sendo “aposentada” e “do lar”, devendo ainda, acostar aos autos cópia da 

ultima declaração de imposto de renda se for o caso.

 Após, voltem os autos conclusos.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 411942 Nr: 1635-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA, M. B. C. S., MARCIA 

VIVIANE COSTA E SILVA, M. C. C. F., A. S. C. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15.370/MT, GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI 

COELHO - OAB:13.586/MT, RICARDO GOMES DA ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 (...)Outrossim, a executada pretende as fls. 796 a obtenção de 

autorização judicial para cancelamento do plano de saúde, argumentando 

que não tem mais condições de manter a exequente e suas dependentes 

como seguradas na modalidade individual, em face do rompimento 

contratual do estipulante HSBC com a seguradora executada. Juntou 

documentos as fls. 797/800. DECIDO.A executada foi condenada a 

obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde da 

exequente e suas dependentes, obedecendo ao formato, as condições e 

os termos da avença anterior, adaptados a nova característica do plano 

(de coletivo para individual), sob pena de multa diária de R$ 600,00 

(seiscentos reais).A executada alega que em razão da resilição contratual 

do estipulante HSBC (ex-empregador da exequente) não tem mais como 

manter os planos de saúde da exequente e suas dependentes, alegando 

que não mais comercializa planos de saúde individual, mas apenas 

seguros empresariais (coletivos).A documentação juntada com o pedido 

(Termo de Resilição), por si só, não é capaz de comprovar a inexistência 

de comercialização de planos de saúde na modalidade individual pela 

executada.Ademais, em consulta ao site da executada 

(http://www.sulamerica.com.br/saude/rn_432.pdf), é possível extrair a 

existência de planos individuais, cujas informações seguem em anexo a 

esta decisão. Deste modo, INDEFIRO o pedido de fls. 796, determinando o 

cumprimento integral da sentença, sob pena de incidência da multa diária 

já fixada.No que tange a execução da verba honorária, INTIME-SE a 

executada para pagamento espontâneo do débito no valor de R$ 3.502,21 

(três mil, quinhentos e dois reais e vinte e um centavos), atualizado até 

06/12/2017, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez 

por cento), além dos honorários advocatícios relativos a esta fase, em 

idêntico percentual.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos 

executados, diga a exequente em 15(quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 04 de setembro de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 875435 Nr: 13728-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA MOTA QUEIROZ SALVADOR, JOANA D'ARC 

PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR.COM LTDA, AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, JOÃO BATISTA DE LIMA JUNIOR - OAB:317.336 

OAB/SP, MARÍLIA MICKEL MIYAMOTO - OAB:271431 SP

 Código - 875435

VISTOS,

A parte Executada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

impugnação a penhora BACENJUD às fls. 177/180.

Por sua vez, a parte Exequente concordou com o valor penhorado, 

propugnando pela extinção do feito.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC/2015, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL do valor penhorado às fls. 177/180 em 

favor da parte Exequente, a ser transferido de acordo com os dados 

bancários informados nos autos as fls. 181.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, arquive-se, observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 464644 Nr: 32483-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ADAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BARBOSA IMÓVEIS - BARBOSA E 

RAMOS, C3WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J N MARCELO - 

OAB:14.599-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Certifico, em cumprimento em cumprimento a decisão de fls. 360, que, os 

valores depositados nestes autos e encontrados junto ao sistema 

SisconDJ, sem atualizações, totalizam a quantia de R$ 82.248,15; 

perfazendo atualmente com rendimentos o valor de R$ 104.967,16. Isto 

posto, procedo a intimação das partes para querendo, manifestarem-se 

acerca da informação acima apontada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 930677 Nr: 49654-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO BRAUNO DOS SANTOS

 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

 Certifico que, encaminho intimção da parte Autora para, manifestar 

acerca do desarquivamento, sob pena de novo arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132543 Nr: 24095-32.2016.811.0041

 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: GRIFORT INDUSTRIA E SERVIÇOS DE APOIO E 

ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALBERTO AMBRÓSIO CÂMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:18798/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUEGER DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 12.216

 Código: 1132543

 Vistos, etc.

Conforme registrado no Termo de Audiência de fls. 146, aberta a 

solenidade, a parte Autora pugnou pela realização de perícia, cuja prova 

deve realizar-se antes da prova oral, razão pela qual a audiência foi 

cancelada.

E à vista dos argumentos expendidos pelas partes, bem como dos 

documentos juntados aos autos, este julgador entendeu ser necessária a 

realização da prova pericial para o deslinde da causa, deferindo o pedido 

(fls. 146).

Deste modo, NOMEIO como perito do Juízo um dos profissionais 
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pertencentes à empresa MEDIAPE, especializada em perícias, com sede 

na Av. Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: 

(65) 3322-9858/98146-0888, para realizar a perícia técnica determinada 

nestes autos, independente de compromisso, devendo apresentar o laudo 

pericial no prazo de 30(trinta) dias após o início dos trabalhos.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Após, intime-se a empresa acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, indicar o nome e a especialidade do 

profissional que atuará nos trabalhos periciais; e por fim, apresentar sua 

proposta honorária.

Após, em igual prazo, digam a partes sobre a proposta honorária e, 

havendo concordância, deposite a parte Autora o valor total dos 

honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50% 

(cinquenta por cento) do depósito, no início dos trabalhos.

O douto perito deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, 

informando a secretaria deste Juízo a respeito, para a intimação das 

partes.

Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 04 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209322 Nr: 19989-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO, LIA DE LARA 

PINTO TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODELIO ALVES RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 Código: 209322

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido formulado pelo Leiloeiro Oficial, de levantamento do 

valor referente a sua Comissão depositada nos autos as fls. 152 (fls. 

228).

Às fls. 238 consta certidão lavrada pelo Gestor da Secretaria noticiando 

que o valor pertencente ao Leiloeiro foi levantando pelo exequente junto 

com o valor depositado nos autos referente à arrematação.

O equívoco ocorreu em razão do valor pertencente ao Leiloeiro ter sido 

vinculado na mesma conta dos demais valores depositados neste 

processo, conforme demonstram os extratos de fls. 235/236.

Deste modo, determino a intimação da parte exequente, para que promova 

voluntariamente a devolução do valor pertencente ao Leiloeiro Oficial (R$ 

11.450,00 – onze mil, quatrocentos e cinquenta reais), corrigido 

monetariamente, através de depósito na Conta Única do Poder Judiciário, 

vinculado a este processo. Fixo o prazo de 05(cinco) dias.

 Por fim, no que tange ao teor da certidão de fls. 234, manifeste-se o 

exequente, no mesmo prazo supra fixado, sendo relevante ressaltar que o 

reforço policial solicitado pelo Oficial de Justiça subscritor da certidão, já 

foi autorizado na decisão de fls. 218/219.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 03 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341222 Nr: 11548-38.2008.811.0041

 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: L. G. M., ALDEMISIO DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL - BB SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 774268 Nr: 27461-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte exquente para, no prazo legal, proceder o regular e 

efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 733288 Nr: 29524-53.2011.811.0041

 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: EDILSON RIBEIRO DA SILVA

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

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

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842318 Nr: 46405-37.2013.811.0041

 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: PAULO OLIVEIRA REGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001/MT

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

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1037812 Nr: 40488-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA PATRICIA DE FIGUEIRDO

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

SANEAMENTO LTDA

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

OAB:16.284 / MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

188/200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1169490 Nr: 39944-44.2016.811.0041

 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: VALDECI RIBEIRO GAMA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 
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LIMA - OAB:19.919-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte exquente para, no prazo legal, proceder o regular e 

efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 161587 Nr: 12583-72.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MORAES LTDA, ANA 

ANGÉLICA AMARAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, retirar o 

documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 899761 Nr: 29655-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - 

OAB:2978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:12208

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca dos cálculos de fls. 273/275.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 449509 Nr: 22450-79.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELÍCIA RODRIGUES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330/O, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimção da parte Autora para, manifestar 

acerca do desarquivamento, sob pena de novo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 271895 Nr: 3192-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVRATTI & GONÇALVES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. DA SILVA SANTOS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 procedo a intimação da parte exquente para, no prazo legal, proceder o 

regular e efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 63119 Nr: 32992-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OACY BORGES, G. V. LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, FERNANDA MARQUES NUNES - OAB:6737, 

FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA - OAB:11015, JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte exquente para, no prazo legal, proceder o regular e 

efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1173693 Nr: 41619-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte exquente para, no prazo legal, proceder o regular e 

efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116331 Nr: 17182-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOILSON DOUGLAS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 149/155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948574 Nr: 59456-81.2014.811.0041

 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: JUZINETE FERREIRA DOS SANTOS, ADAILTON DIAS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO JARDIM VITORIA A, BURITI 

CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, EFICAZ ADMINISTRADORA DE 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR FRANCISCONI SILVA 

FILHO - OAB:7954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT, DOUGLAS PIKUSSA - OAB:44011/OAB/PR, 

FERNANDO FERREIRA SERAFIM - OAB:47932/OAB/PR, IVO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978/MT, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 Certifico que, torno sem efeito a certidão de fls. 212, uma ves que foi 

intimado equivocadamente. Certifico ainda que, os Embargos de 

Declaração de fls. 202/211, foram interpostos tempestivamente. No 

ensejo, faço a intimação da parte Embargada (requerida) para no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1043266 Nr: 43138-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA CHINI, GRAZIELLE HERNANDES 

BARROS LEITE, GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, retirar o 

documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 25585 Nr: 12447-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A BR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO UBERLÂNDIA LTDA, 

CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, retirar o 

documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349628 Nr: 19953-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALIENTE ESCAMILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBLES VARGAS O 

RODRIGUES - OAB:5605

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, retirar o 

documento expedido no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167834 Nr: 39193-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA, MBCES, MARCIA 

VIVIANE COSTA E SILVA, MCCF, ADELAYDE STEFANNY COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SAUDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15.370/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A, GABRIELA ALVES DE DEUS - OAB:13235-A

 Código: 1167834

Vistos, etc.

 Compulsando estes autos de execução provisória, constam os seguintes 

pedidos pendentes de análise: fls. 104/110 (exequente) e fls. 112 

(executada).

Sobre o pedido da executada(fls. 112), manifestou-se a exequente as fls. 

113/117.

DECIDO.

No que tange ao pedido de prosseguimento da execução pelo saldo 

remanescente (fls. 104/110), consta anuência da executada, com 

depósito de valores nos autos de código nº411942. Assim eventual 

insurgência da exequente, ainda existente relativa ao quantum debeatur 

poderá prosseguir na demanda principal.

Por fim, constata-se que o pedido de fls. 112 também foi protocolado nas 

demandas principais (cód. 729406 e 411942).

Deste modo, considerando que as partes estão protocolando pedidos 

idênticos tanto nos feitos principais, quanto nesta execução de sentença, 

causando tumulto, entendo inexistir qualquer razão para a manutenção 

desta execução provisória, que perdeu seu objeto, já que os títulos 

judiciais estão sendo executados nos autos principais.

Deste modo, após as baixas necessárias, arquive-se este processo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 04 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 762401 Nr: 14922-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimção da parte Autora para, manifestar 

acerca do desarquivamento, sob pena de novo arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022563-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA CORTES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1003617-49.2017.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante ao 

pedido formulado na inicial no sentido de que fosse ordenado à parte 

Requerida se abster de assediar a parte em sua residência para que a 

mesma desista do processo judicial. Alegou ainda a existência de 

obscuridade quanto ao pedido de afastamento da Súmula 426 do STJ e do 

arbitramento dos honorários sucumbenciais em patamar razoável, com a 

aplicação do artigo 85,§8º do CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida 

propugnou pela improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É 

sabido que os embargos de declaração, além de adequados para sanar 

omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também 

para a correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até 

mesmo de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos 

declinados pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos 

seguintes motivos: A despeito da incidência dos juros, trata-se de matéria 

sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo 

Civil no Livro III, em seu Capítulo I, diz que os tribunais devem uniformizar a 

sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, o 

dever de aplicar entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça. Portanto, os juízes precisam estar atentos às 

orientações definidas nas instâncias superiores. Aliás, tal circunstância 

passou a ser elemento essencial da sentença (artigo 489, VI do CPC), de 

tal modo, não há se falar em omissão quanto à ausência de manifestação 

expressa sobre o pedido de julgamento de forma contrária ao 

entendimento sumulado, como pretende a parte Autora. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. Por fim, quanto à aventada omissão ao suposto “assédio” da 

parte Requerida à parte Autora, entendo despiciendo maiores digressões 

a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência, 

valendo grafar que o documento juntado que supostamente comprovaria a 

prática denunciada pelo Autor sequer está preenchido no nome dele. 

Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples “entrevista” que 

por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive 
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servir de base para minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse 

tipo de seguro e acabam lesando o erário público. Cumpre ainda grafar ser 

por demais consabido que o julgador não está obrigado a discorrer sobre 

todos os dispositivos prequestionados mencionados pelas partes durante 

o trâmite da lide e seus debates, bastando que as decisões proferidas 

sejam fundamentadas de forma satisfatória, em cumprimento à ordem 

prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal. Como orienta o Superior 

Tribunal de Justiça, "O art. 1.025 CPC/2015 dispõe que se consideram 

prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os 

Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados" (EDcl no AgRg no AREsp n. 

71.290/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27-10-2016). Assim, 

conquanto seja compreensível a preocupação da parte Embargante em 

ver preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos às 

instâncias superiores, é prescindível que os dispositivos de lei sejam 

todos mencionados de forma explícita na decisão, quando menos aqueles 

que sequer foram suscitados pelas partes. ANTE AO EXPOSTO, nos 

termos do art. 1022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerente. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016148-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA GUIMARAES BATISTA (AUTOR(A))

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013183-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira (ADVOGADO(A))

VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW HOLLAND CONSTRUCTIONN (RÉU)

HUGO ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA (RÉU)

PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016934-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO EVANGELICA LUZ DA VIDA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBATO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013048-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA LUZIANE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016662-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DA GRACIOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 
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serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001588-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NETO FOSQUIERA (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004905-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ACHILES OTAHARA FINGO (AUTOR(A))

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ACHILES OTAHARA FINGO (AUTOR(A))

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006849-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka (ADVOGADO(A))

MONICA DA COSTA MARQUES FREIRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011913-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

OSWALNEIDE APARECIDA GUIMARAES ZAFFANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017879-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029313-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1029313-53.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando em desfavor da parte 

Autora, nos termos do artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o 

exercício das funções jurisdicionais neste presente feito. Encaminhem-se 

os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022821-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

KAYRO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019179-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA (ADVOGADO(A))

ADRENIL DA FONSECA NEGRAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033266-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME (AUTOR(A))

WALDIR CECHET JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010271-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

GILBERTO MALTZ SCHEIR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIEDISON FERREIRA GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Defiro o pedido de busca junto ao INFOJUD e BACENJUD. Das 

informações contidas em ID 15085640, manifeste a parte Autora no prazo 

legal. Infrutífera a citação para o endereço constante da pesquisa, caso 

seja pleiteada a citação editalícia, deste já, resta deferida, vez que estará 

preenchido o requisito do art. 256, I e II do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016816-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARIA SEBASTIANA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1033432-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA FARIA CAMPOS DO ESPIRITO SANTO (NUNCIANTE)

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA (ADVOGADO(A))

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GOMES (NUNCIADO)

MICHAEL GOMES CRUZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019940-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME DE ARAUJO SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1019940-66.2016.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante ao 

pedido formulado na inicial no sentido de que fosse ordenado à parte 

Requerida se abster de assediar a parte em sua residência para que a 

mesma desista do processo judicial. Alegou ainda a existência de 

obscuridade quanto ao pedido de afastamento da Súmula 426 do STJ e do 

arbitramento dos honorários sucumbenciais em patamar razoável, com a 

aplicação do artigo 85,§8º do CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida 

propugnou pela improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É 

sabido que os embargos de declaração, além de adequados para sanar 

omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também 

para a correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até 

mesmo de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos 

declinados pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos 

seguintes motivos: A despeito da incidência dos juros, trata-se de matéria 

sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo 

Civil no Livro III, em seu Capítulo I, diz que os tribunais devem uniformizar a 

sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, o 

dever de aplicar entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça. Portanto, os juízes precisam estar atentos às 

orientações definidas nas instâncias superiores. Aliás, tal circunstância 

passou a ser elemento essencial da sentença (artigo 489, VI do CPC), de 

tal modo, não há se falar em omissão quanto à ausência de manifestação 

expressa sobre o pedido de julgamento de forma contrária ao 

entendimento sumulado, como pretende a parte Autora. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. Por fim, quanto à aventada omissão ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Cumpre ainda grafar ser por demais consabido que o 

julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os dispositivos 

prequestionados mencionados pelas partes durante o trâmite da lide e 

seus debates, bastando que as decisões proferidas sejam 

fundamentadas de forma satisfatória, em cumprimento à ordem prevista no 

art. 93, IX, da Constituição Federal. Como orienta o Superior Tribunal de 

Justiça, "O art. 1.025 CPC/2015 dispõe que se consideram 

prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os 

Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados" (EDcl no AgRg no AREsp n. 

71.290/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27-10-2016). Assim, 

conquanto seja compreensível a preocupação da parte Embargante em 

ver preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos às 

instâncias superiores, é prescindível que os dispositivos de lei sejam 

todos mencionados de forma explícita na decisão, quando menos aqueles 

que sequer foram suscitados pelas partes. ANTE AO EXPOSTO, nos 

termos do art. 1022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerente. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015167-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFER MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1015167-75.2016.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante ao 

pedido formulado na inicial no sentido de que fosse ordenado à parte 

Requerida se abster de assediar a parte em sua residência para que a 

mesma desista do processo judicial. Alegou ainda a existência de 

obscuridade quanto ao pedido de afastamento da Súmula 426 do STJ e do 

arbitramento dos honorários sucumbenciais em patamar razoável, com a 

aplicação do artigo 85,§8º do CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida 

não se manifestou aos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que 

os embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a 

correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo 

de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados 

pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes 

motivos: A despeito da incidência dos juros, trata-se de matéria sumulada 

pelo Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo Civil no 

Livro III, em seu Capítulo I, diz que os tribunais devem uniformizar a sua 

jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, o dever 

de aplicar entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça. Portanto, os juízes precisam estar atentos às 

orientações definidas nas instâncias superiores. Aliás, tal circunstância 

passou a ser elemento essencial da sentença (artigo 489, VI do CPC), de 

tal modo, não há se falar em omissão quanto à ausência de manifestação 

expressa sobre o pedido de julgamento de forma contrária ao 

entendimento sumulado, como pretende a parte Autora. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. Por fim, quanto à aventada omissão ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Cumpre ainda grafar ser por demais consabido que o 

julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os dispositivos 

prequestionados mencionados pelas partes durante o trâmite da lide e 

seus debates, bastando que as decisões proferidas sejam 

fundamentadas de forma satisfatória, em cumprimento à ordem prevista no 

art. 93, IX, da Constituição Federal. Como orienta o Superior Tribunal de 

Justiça, "O art. 1.025 CPC/2015 dispõe que se consideram 

prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os 

Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados" (EDcl no AgRg no AREsp n. 

71.290/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27-10-2016). Assim, 

conquanto seja compreensível a preocupação da parte Embargante em 

ver preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos às 

instâncias superiores, é prescindível que os dispositivos de lei sejam 

todos mencionados de forma explícita na decisão, quando menos aqueles 

que sequer foram suscitados pelas partes. ANTE AO EXPOSTO, nos 

termos do art. 1022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerente. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011635-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WESLEY DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1011635-59.2017.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante ao 

pedido formulado na inicial no sentido de que fosse ordenado à parte 

Requerida se abster de assediar a parte em sua residência para que a 

mesma desista do processo judicial. Alegou ainda a existência de 

obscuridade quanto ao pedido de afastamento da Súmula 426 do STJ e do 

arbitramento dos honorários sucumbenciais em patamar razoável, com a 

aplicação do artigo 85,§8º do CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida 

propugnou pela improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É 

sabido que os embargos de declaração, além de adequados para sanar 

omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também 

para a correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até 

mesmo de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos 

declinados pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos 

seguintes motivos: A despeito da incidência dos juros, trata-se de matéria 

sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo 

Civil no Livro III, em seu Capítulo I, diz que os tribunais devem uniformizar a 

sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, o 

dever de aplicar entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça. Portanto, os juízes precisam estar atentos às 

orientações definidas nas instâncias superiores. Aliás, tal circunstância 

passou a ser elemento essencial da sentença (artigo 489, VI do CPC), de 

tal modo, não há se falar em omissão quanto à ausência de manifestação 

expressa sobre o pedido de julgamento de forma contrária ao 

entendimento sumulado, como pretende a parte Autora. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. Por fim, quanto à aventada omissão ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Cumpre ainda grafar ser por demais consabido que o 

julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os dispositivos 

prequestionados mencionados pelas partes durante o trâmite da lide e 

seus debates, bastando que as decisões proferidas sejam 

fundamentadas de forma satisfatória, em cumprimento à ordem prevista no 

art. 93, IX, da Constituição Federal. Como orienta o Superior Tribunal de 

Justiça, "O art. 1.025 CPC/2015 dispõe que se consideram 

prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os 

Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados" (EDcl no AgRg no AREsp n. 

71.290/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27-10-2016). Assim, 

conquanto seja compreensível a preocupação da parte Embargante em 

ver preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos às 

instâncias superiores, é prescindível que os dispositivos de lei sejam 

todos mencionados de forma explícita na decisão, quando menos aqueles 

que sequer foram suscitados pelas partes. ANTE AO EXPOSTO, nos 

termos do art. 1022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerente. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006265-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1006265-02.2017.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante ao 

pedido formulado na inicial no sentido de que fosse ordenado à parte 

Requerida se abster de assediar a parte em sua residência para que a 

mesma desista do processo judicial. Alegou ainda a existência de 

obscuridade quanto ao pedido de afastamento da Súmula 426 do STJ e do 

arbitramento dos honorários sucumbenciais em patamar razoável, com a 

aplicação do artigo 85,§8º do CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida 

deixou transcorrer in albis o prazo. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que 

os embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a 

correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo 

de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados 

pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes 

motivos: A despeito da incidência dos juros, trata-se de matéria sumulada 

pelo Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo Civil no 

Livro III, em seu Capítulo I, diz que os tribunais devem uniformizar a sua 

jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, o dever 

de aplicar entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça. Portanto, os juízes precisam estar atentos às 

orientações definidas nas instâncias superiores. Aliás, tal circunstância 

passou a ser elemento essencial da sentença (artigo 489, VI do CPC), de 

tal modo, não há se falar em omissão quanto à ausência de manifestação 

expressa sobre o pedido de julgamento de forma contrária ao 

entendimento sumulado, como pretende a parte Autora. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. Por fim, quanto à aventada omissão ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Cumpre ainda grafar ser por demais consabido que o 

julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os dispositivos 

prequestionados mencionados pelas partes durante o trâmite da lide e 

seus debates, bastando que as decisões proferidas sejam 

fundamentadas de forma satisfatória, em cumprimento à ordem prevista no 

art. 93, IX, da Constituição Federal. Como orienta o Superior Tribunal de 

Justiça, "O art. 1.025 CPC/2015 dispõe que se consideram 

prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os 

Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados" (EDcl no AgRg no AREsp n. 

71.290/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27-10-2016). Assim, 

conquanto seja compreensível a preocupação da parte Embargante em 

ver preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos às 

instâncias superiores, é prescindível que os dispositivos de lei sejam 

todos mencionados de forma explícita na decisão, quando menos aqueles 

que sequer foram suscitados pelas partes. ANTE AO EXPOSTO, nos 

termos do art. 1022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerente. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018435-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO BORELLA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente interpôs nos autos embargos de declaração, 

alegando contradição e omissão no despacho lançado no Id 139855073, 

que determinou ao requerente que emendasse a inicial, trazendo para os 

autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, via administrativa. No caso, a parte requerente pretende o 

recebimento da demanda sem a apresentação do protocolo do 

procedimento pleiteado na via administrativa, alegando recusa no 

recebimento pela parte requerida. Sabemos 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. Quanto a questão do protocolamento do pedido na via 

administrativa, sabe-se por meio dos 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, conforme a seguir: 

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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 
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24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Diante do 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. Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo 

Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser 

suprida, de modo que conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

todavia, deixo de acolhê-los por não existir omissão, obscuridade ou 

contradição naquela decisão. Dessa forma, não se enquadrando as 

alegações do requerente em nenhum dos permissivos estipulados no 

artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interposto no Id nº 

14044241, contra o despacho lançado no Id nº 139855073, a qual 

mantendo na integra. Intime-se pela segunda vez a parte requerente para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido, conforme determina aquela 

decisão, sob pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único. 

Intime-se a parte requerente. Publique-se Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018742-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente interpôs nos autos embargos de declaração, 

alegando contradição e omissão no despacho lançado no Id 13985112, 

que determinou ao requerente que emendasse a inicial, trazendo para os 

autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, via administrativa. No caso, a parte requerente pretende o 

recebimento da demanda sem a apresentação do protocolo do 

procedimento pleiteado na via administrativa, alegando recusa no 

recebimento pela parte requerida. Sabemos 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. Quanto a questão do protocolamento do pedido na via 

administrativa, sabe-se por meio dos 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, conforme a seguir: 

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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

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) Diante do 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. Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo 

Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser 

suprida, de modo que conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

todavia, deixo de acolhê-los por não existir omissão, obscuridade ou 

contradição naquela decisão. Dessa forma, não se enquadrando as 

alegações do requerente em nenhum dos permissivos estipulados no 

artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interposto no Id nº 

14044218, contra o despacho lançado no Id nº 13985112, a qual 

mantendo na integra. Intime-se pela segunda vez a parte requerente para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido, conforme determina aquela 

decisão, sob pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único. 

Intime-se a parte requerente. Publique-se Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019077-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KAIO TADASHI DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente interpôs nos autos embargos de declaração, 

alegando contradição e omissão no despacho lançado no Id 13985150, 

que determinou ao requerente que emendasse a inicial, trazendo para os 

autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, via administrativa. No caso, a parte requerente pretende o 

recebimento da demanda sem a apresentação do protocolo do 

procedimento pleiteado na via administrativa, alegando recusa no 

recebimento pela parte requerida. Sabemos 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. Quanto a questão do protocolamento do pedido na via 

administrativa, sabe-se por meio dos 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, conforme a seguir: 

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 
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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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

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) Diante do 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. Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo 

Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser 

suprida, de modo que conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

todavia, deixo de acolhê-los por não existir omissão, obscuridade ou 

contradição naquela decisão. Dessa forma, não se enquadrando as 

alegações do requerente em nenhum dos permissivos estipulados no 

artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interposto no Id nº 

14044220, contra o despacho lançado no Id nº 13985150, a qual 

mantendo na integra. Intime-se pela segunda vez a parte requerente para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido, conforme determina aquela 

decisão, sob pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único. 

Intime-se a parte requerente. Publique-se Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019863-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente interpôs nos autos embargos de declaração, 

alegando contradição e omissão no despacho lançado no Id 14037885, 

que determinou ao requerente que emendasse a inicial, trazendo para os 

autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, via administrativa. No caso, a parte requerente pretende o 

recebimento da demanda sem a apresentação do protocolo do 

procedimento pleiteado na via administrativa, alegando recusa no 

recebimento pela parte requerida. Sabemos 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. Quanto a questão do protocolamento do pedido na via 

administrativa, sabe-se por meio dos 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, conforme a seguir: 

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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

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) Diante do exposto, não vislumbro razão para o 
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requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo 

Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser 

suprida, de modo que conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

todavia, deixo de acolhê-los por não existir omissão, obscuridade ou 

contradição naquela decisão. Dessa forma, não se enquadrando as 

alegações do requerente em nenhum dos permissivos estipulados no 

artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interposto no Id nº 

14057724, contra o despacho lançado no Id nº 14037885, a qual 

mantendo na integra. Intime-se pela segunda vez a parte requerente para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido, conforme determina aquela 

decisão, sob pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único. 

Intime-se a parte requerente. Publique-se Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019088-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente interpôs nos autos embargos de declaração, 

alegando contradição e omissão no despacho lançado no Id 13985174, 

que determinou ao requerente que emendasse a inicial, trazendo para os 

autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, via administrativa. No caso, a parte requerente pretende o 

recebimento da demanda sem a apresentação do protocolo do 

procedimento pleiteado na via administrativa, alegando recusa no 

recebimento pela parte requerida. Sabemos 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. Quanto a questão do protocolamento do pedido na via 

administrativa, sabe-se por meio dos 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, conforme a seguir: 

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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

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) Diante do 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. Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo 

Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser 

suprida, de modo que conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

todavia, deixo de acolhê-los por não existir omissão, obscuridade ou 

contradição naquela decisão. Dessa forma, não se enquadrando as 

alegações do requerente em nenhum dos permissivos estipulados no 

artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interposto no Id nº 

14044227, contra o despacho lançado no Id nº 13985174, a qual 

mantendo na integra. Intime-se pela segunda vez a parte requerente para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido, conforme determina aquela 

decisão, sob pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único. 

Intime-se a parte requerente. Publique-se Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019092-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LEIA ESTEVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente interpôs nos autos embargos de declaração, 

alegando contradição e omissão no despacho lançado no Id 13985185, 

que determinou ao requerente que emendasse a inicial, trazendo para os 

autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto à 

seguradora, via administrativa. No caso, a parte requerente pretende o 

recebimento da demanda sem a apresentação do protocolo do 

procedimento pleiteado na via administrativa, alegando recusa no 

recebimento pela parte requerida. Sabemos 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. Quanto à questão do protocolamento do pedido na via 

administrativa, sabe-se por meio dos 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, conforme a seguir: 

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 
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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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

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) Diante do 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. Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo 

Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser 

suprida, de modo que conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

todavia, deixo de acolhê-los por não existir omissão, obscuridade ou 

contradição naquela decisão. Dessa forma, não se enquadrando as 

alegações do requerente em nenhum dos permissivos estipulados no 

artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interposto no Id nº 

14044231, contra o despacho lançado no Id nº 13985185, a qual 

mantendo na integra. Intime-se pela segunda vez a parte requerente para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido, conforme determina aquela 

decisão, sob pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único. 

Intime-se a parte requerente. Publique-se Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019126-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente interpôs nos autos embargos de declaração, 

alegando contradição e omissão no despacho lançado no Id 1985199, que 

determinou ao requerente que emendasse a inicial, trazendo para os autos 

a cópia do requerimento administrativo protocolado junto à seguradora, via 

administrativa. No caso, a parte requerente pretende o recebimento da 

demanda sem a apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na 

via administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. 

Sabemos 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. Quanto à questão do 

protocolamento do pedido na via administrativa, sabe-se por meio dos 

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, 

conforme a seguir: 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) Diante do 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. Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo 
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Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser 

suprida, de modo que conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

todavia, deixo de acolhê-los por não existir omissão, obscuridade ou 

contradição naquela decisão. Dessa forma, não se enquadrando as 

alegações do requerente em nenhum dos permissivos estipulados no 

artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interposto no Id nº 

14044236, contra o despacho lançado no Id nº 1985199, a qual mantendo 

na integra. Intime-se pela segunda vez a parte requerente para no prazo 

de 15 dias, emendar o pedido, conforme determina aquela decisão, sob 

pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único. Intime-se a 

parte requerente. Publique-se Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019160-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VIEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente interpôs nos autos embargos de declaração, 

alegando contradição e omissão no despacho lançado no Id 139852227, 

que determinou ao requerente que emendasse a inicial, trazendo para os 

autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto à 

seguradora, via administrativa. No caso, a parte requerente pretende o 

recebimento da demanda sem a apresentação do protocolo do 

procedimento pleiteado na via administrativa, alegando recusa no 

recebimento pela parte requerida. Sabemos 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. Quanto à questão do protocolamento do pedido na via 

administrativa, sabe-se por meio dos 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, conforme a seguir: 

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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

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) Diante do 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. Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo 

Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser 

suprida, de modo que conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

todavia, deixo de acolhê-los por não existir omissão, obscuridade ou 

contradição naquela decisão. Dessa forma, não se enquadrando as 

alegações do requerente em nenhum dos permissivos estipulados no 

artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interposto no Id nº 

14044239, contra o despacho lançado no Id nº 13985227, a qual 

mantendo na integra. Intime-se pela segunda vez a parte requerente para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido, conforme determina aquela 

decisão, sob pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único. 

Intime-se a parte requerente. Publique-se Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019640-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DANIELLE DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente interpôs nos autos embargos de declaração, 

alegando contradição e omissão no despacho lançado no Id 14034347, 

que determinou ao requerente que emendasse a inicial, trazendo para os 

autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto à 

seguradora, via administrativa. No caso, a parte requerente pretende o 

recebimento da demanda sem a apresentação do protocolo do 

procedimento pleiteado na via administrativa, alegando recusa no 

recebimento pela parte requerida. Sabemos 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. Quanto à questão do protocolamento do pedido na via 

administrativa, sabe-se por meio dos 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, conforme a seguir: 

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 
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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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

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) Diante do 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. Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo 

Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser 

suprida, de modo que conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

todavia, deixo de acolhê-los por não existir omissão, obscuridade ou 

contradição naquela decisão. Dessa forma, não se enquadrando as 

alegações do requerente em nenhum dos permissivos estipulados no 

artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interposto no Id nº 

14084847, contra o despacho lançado no Id nº 14034347, a qual 

mantendo na integra. Intime-se pela segunda vez a parte requerente para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido, conforme determina aquela 

decisão, sob pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único. 

Intime-se a parte requerente. Publique-se Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020025-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALNERI MACHADO MARQUES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente interpôs nos autos embargos de declaração, 

alegando contradição e omissão no despacho lançado no Id 14037932, 

que determinou ao requerente que emendasse a inicial, trazendo para os 

autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto à 

seguradora, via administrativa. No caso, a parte requerente pretende o 

recebimento da demanda sem a apresentação do protocolo do 

procedimento pleiteado na via administrativa, alegando recusa no 

recebimento pela parte requerida. Sabemos 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. Quanto à questão do protocolamento do pedido na via 

administrativa, sabe-se por meio dos 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, conforme a seguir: 

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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

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) Diante do 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. Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo 

Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser 

suprida, de modo que conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

todavia, deixo de acolhê-los por não existir omissão, obscuridade ou 
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contradição naquela decisão. Dessa forma, não se enquadrando as 

alegações do requerente em nenhum dos permissivos estipulados no 

artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interposto no Id nº 

14084529, contra o despacho lançado no Id nº 14039932, a qual 

mantendo na integra. Intime-se pela segunda vez a parte requerente para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido, conforme determina aquela 

decisão, sob pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único. 

Intime-se a parte requerente. Publique-se Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033348-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA GOMES LEITAO (AUTOR(A))

MAIK HALLEY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA (RÉU)

ERIKA CASSINELLI PALMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007020-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

PAULO DO AMARAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1007020-26.2017.8.11.0041(P) VISTOS, INDEFIRO a recusa da 

parte Requerida manifestada no id.n. 13522138 com relação ao pagamento 

do adiantamento dos honorários periciais, haja vista que em se tratando de 

perícia determinada DE OFÍCIO PELO JUÍZO, eventual resistência 

injustificada, SERÁ interpretada como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte Autora 

(CPC, art. 79 e seguintes). Desta feita, determino a intimação da parte 

Requerida para comprovar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias o 

recolhimento da sua cota parte dos honorários periciais, sob pena de 

incidir nas penas de litigância de má-fé (art.81 do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011832-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. F. D. S. (AUTOR(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011800-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

WILSON PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012608-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO (ADVOGADO(A))

IDALINA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007010-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

YOLANDA FUTIMOTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013675-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. G. (REQUERENTE)

TARCISIO DA SILVA FELIX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALEXSANDRO DOS SANTOS GONCALVES (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032372-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEONARDO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

J. P. D. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING (RÉU)

J. B. BORGES - ME (RÉU)

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020598-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA KANTEK GARCIA NAVARRO (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030691-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MACHADO GULARTE (REQUERENTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025282-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

PATRICIA OLIVEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 
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serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022610-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

SOLANGE LUCIENE MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM S/A. (RÉU)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000247-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE FIGUEIREDO CURADO (REQUERENTE)

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011896-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE FRANCISCA DE ASSIS (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034269-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 (RÉU)

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006748-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PLINIO BORGES (AUTOR(A))

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000806-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELTON VINICIUS BRASIL DINIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014294-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERTO VAZ GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SILVANA NOVAES SANTOS (ADVOGADO(A))

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA (ADVOGADO(A))

LENIR VAZ GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037218-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ALBADILO SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025513-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

RAFAEL COSTA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020051-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (AUTOR(A))

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jean Walter Wahlbrink (ADVOGADO(A))

SANEBRAS SANEAMENTO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027723-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA DA SILVA FRANÇA (REQUERIDO)

EVIS DE LARA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 
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indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019445-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016337-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYLA CIGOLINI (AUTOR(A))

Marcelo de Siqueira Luz (ADVOGADO(A))

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006072-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNDICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022119-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (AUTOR(A))

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME (RÉU)

REJANE BELUSSI MIRANDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016844-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL (ADVOGADO(A))

EDERALDO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PIRES PINTO (ADVOGADO(A))

LILIAN MAIA FIGUEIRA (RÉU)

IARA DA SILVA AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035147-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (AUTOR(A))

TIAGO CANAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 
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como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028938-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AARAO MOSKOWISKI PINTO DE ANDRADE (AUTOR(A))

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022749-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GABRIEL DA SILVA (AUTOR(A))

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014835-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VAREJO S/A (REQUERENTE)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

DANILO GALLARDO CORREIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018374-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PAULO DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025749-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO ENGEL (AUTOR(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1025749-03.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14636423 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14555663/14555709 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14555709 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14636423. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1003106-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL (AUTOR(A))

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MACIEL GAMA LOPES OAB - 721.004.601-10 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMERI DA SILVA PAIM (RÉU)

GUILHERME JORGE PAIM (RÉU)

JORGE IGMAR PAIM (RÉU)

PAIM PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1003106-17.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, Nos termos do 

artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO por sentença o acordo 

celebrado entre as partes juntado no ID 14738166/14738196, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO 

do feito formulado no item 6.b) da avença, pelo prazo de 06 (seis) meses, 

conforme disposto no artigo 313,§4º do CPC/2015, tendo em vista que o 

vencimento final ocorrerá somente em fevereiro/2018. Decorrido o prazo 

em caso de silêncio da parte credora com relação ao eventual 

descumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017946-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

TALITA CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

ELISA MARA FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1017946-66.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID 

14550363/14550384, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

Acolho o parecer ministerial de ID. 15040933, devendo a cota parte da 

incapaz permanecer em conta única judicial, até posterior liberação deste 

juízo, mediante a demonstração da incapacidade financeira da genitora em 

prover a filha e real necessidade do levantamento para utilização em 

proveito e interesse da mesma. As partes ficam dispensadas do 

pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, 

§3º do CPC. Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observando as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021969-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CARDOSO LEANDRO (AUTOR(A))

DANIEL ROQUE SAGIN (ADVOGADO(A))

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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 11/12/18 às 09:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019253-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DA SILVA JESUS (RÉU)

MARCUS VINICIUS ZAMORA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019253-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ESTEVAO DE 

ARRUDA FILHO RÉU: MARCUS VINICIUS ZAMORA, JOSIAS DA SILVA 

JESUS M Vistos. Ab initio, 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. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se observa 

dos autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita 

do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, 

pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos monitórios, 

INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017862-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCELO REFFATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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 1017862-02.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARCELO 

REFFATTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta 

Única do valor depositado nos presentes autos (Id. 13027726). Em 

seguida, considerando que a parte requerida cumpriu a sentença 

proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida. Em igual prazo, deverá a parte autora informar a 

conta bancária para transferência do valor depositado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029021-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO CANDIDO GARCIA (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029021-68.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

CANDIDO GARCIA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL M Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória 

protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 

do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada de 

documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio 

instruída com cópia do instrumento do mandato conferido ao advogado 

(inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora 

para que traga aos autos cópia da procuração outorgada ao seu patrono 

no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 

30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo 

Civil). Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 03 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025079-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES (ADVOGADO(A))

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIVAL GOMES JARDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025079-28.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: AMAZON 

CONSTRUTORA LTDA EXECUTADO: JOZIVAL GOMES JARDIN M Vistos. 

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se a ausência 

do ato constitutivo da empresa e da procuração nos autos. INTIME-SE a 

parte autora para que regularize sua representação processual, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013237-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

MONICA PRETEL FEITOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMARY SIQUEIRA VIEIRA (EXECUTADO)

WALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1013237-51.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: AMAZON 

CONSTRUTORA LTDA EXECUTADO: NILMARY SIQUEIRA VIEIRA, 

MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA, WALDEMAR FRANCISCO DOS 

SANTOS M Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 

do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado 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. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005575-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

INTERCOTTON CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO LIMA MONTANHA OAB - 695.196.761-04 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIGINAL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

KOMPUTI TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

WILLIANS PAULO MISCHUR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GARCIA OAB - 452.907.411-00 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1005575-36.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: INTERCOTTON 

CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP EXECUTADO: ORIGINAL 

SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, KOMPUTI TECNOLOGIA E 

SOLUCOES LTDA - EPP, WILLIANS PAULO MISCHUR REPRESENTANTE: 

SIDNEI GARCIA M Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos 

termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado 

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. Considerando que, na gradação legal do art. 835 

do Código de Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, 

assim como que a penhora de recursos financeiros é feita via sistema 

eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha 

efetivado o pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos 

conclusos para fins de realização da penhora via BACENJUD. Não 

localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para 

efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo 

Civis. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013657-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Fontes Corrêa (ADVOGADO(A))

Allan Fontes Corrêa (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PEREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013657-56.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALLAN 

FONTES CORRÊA RÉU: LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA - ME, 

MARTA PEREIRA DE ALMEIDA V Vistos. Trata-se de Ação Monitória na 

qual, segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 
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requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos 

monitórios, INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000549-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVILENE DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000549-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EVILENE 

DE SOUZA ROCHA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A W 

Vistos. Considerando que a parte requerida apresentou contestação, 

inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte autora para, 

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

termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a 

impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029219-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOURA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029219-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A REQUERIDO: JOSE MOURA DA CRUZ M Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente missiva não restou 

adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da Resolução nº 

11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das 

Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se 

refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA 

e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Comarca, nos termos dos artigos 

1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1028927-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VAZ DE LIMA (AUTOR(A))

THAIANE DE FREITAS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POP INTERNET LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028927-23.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DANILO VAZ 

DE LIMA RÉU: POP INTERNET LTDA. AT Vistos. Cuida-se de Ação de 

Consignação em Pagamento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Danilo Vaz de Lima em desfavor de POP Internet Ltda, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta a parte autora estar sendo cobrada por 

um serviço jamais contratado, desconhecendo a origem do débito. Ocorre 

que, apesar das informações narradas, a parte autora propõe ação de 

consignação em pagamento. Como é cediço, a ação de consignação em 

pagamento deve ser utilizada pelo devedor para liberar-se da obrigação e 

obter a quitação, sempre que ocorrer uma das hipóteses previstas no 

artigo 335 do Código Civil, cabendo ao mesmo efetuar o depósito da 

quantia que entende devida. Destarte, verifico restar contraditória ação 

proposta com os fatos narrados. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a divergência apresentada, 

informando se almeja a extinção dos autos pelo pagamento da obrigação, 

ou, a declaração da inexistência de débito, hipótese na qual deverá 

readequar os fundamentos jurídicos bem como os pedidos formulados. 

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05 

de Setembro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029191-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(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 1029191-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIO 

MARCIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15170997, Id. nº 15171002 e Id. nº 15171012, que se trata de aviso de 

sinistro. Porém, o referido comprovante não demostra quais foram os 

documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036583-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))
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RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036583-65.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput 

e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício 

ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIME-SE a parte autora para que 

especifique as provas que entende necessárias e justifique o que 

pretendem com elas comprovar, no prazo de 10 (dez) dias. Deixo de 

determinar a intimação da parte requerida em razão desta já ter se 

manifestado nos autos. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, ressalto que, 

por considerar haver entrelaçamento entre as providências preliminares e 

a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual 

preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim como a 

possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada após o 

cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 05 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001834-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADEMAR SAULO MARTINS (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: 1000107-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS 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)

 

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: 1028975-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001337-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROBERVAL JOSE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN DE ALMEIDA XAVIER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001467-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029946-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO (ADVOGADO(A))

DANUBIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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: 1000856-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO FERREIRA JUNIOR (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030359-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

RONEI GOMES BARATA (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: 1001317-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

CASSIO EDUARDO DE OLIVEIRA RUFINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 
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apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025427-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOEL LOURENCO GALVAO DE TOLEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003363-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOMI PINHO DE ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000859-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FERREIRA DE FARIAS (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 755151 Nr: 7162-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS NUNES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES BRANDAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMANI ZANIN - 

OAB:11.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS AUGUSTO 

MARTINS - OAB:, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13.555/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:

 Intimo a parte requerente, via DJE, para requerer o que entender de 

direito, dentro do prazo legal de 05 dias, 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 Civi.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 394760 Nr: 30279-48.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER GONÇALVES DE ARRUDA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇAO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - 

OAB:4.076/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, MARCELO SILVA MASSUKADO - OAB:186.010, 

PRISCILLA BASTOS TOMAZ - OAB:8659, WILSON ROBERTO DE 

SOUZA MORAES - OAB:4834 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª)DIEGO JOSÉ DA SILVA. , OAB/MT nº 10030 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 179545 Nr: 26830-58.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BOM DESPACHO PEREIRA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA 

- OAB:11.356/MT, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, 

GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - OAB:10599/MT, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, Luciano Portel Martins - 

OAB:7497/MT, MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529, WALDEVINO 

FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal de 05 dias, 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 Civi.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1321879 Nr: 13758-13.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE SANTOS DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE SANTOS DAMACENO 

- OAB:7065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REITERE-SE a intimação do d. causídico(a) para que, no prazo de 24h 

(vinte e quatro horas), devolva na Secretaria da 8ª Vara Cível os autos 

supra referenciados, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo da 

configuração, em tese, do crime de sonegação de autos e infração 

disciplinar.

Uma vez transcorrido o prazo supra sem devolução, EXPEÇA-SE mandado 

de busca e apreensão dos autos.

Em seguida, OFICIE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 

subseção local, comunicando que o(a) advogado(a), embora intimado, não 

devolveu os autos, solicitando a instauração de procedimento disciplinar e 

imposição de multa.

Cumpridas as determinações supra, retornem os autos conclusos para 

verificação da necessidade da remessa de peças ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.
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 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016928-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE ALMEIDA PRADO (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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 1016928-10.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SEBASTIAO 

DE ALMEIDA PRADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizado por Sebastião de Almeida Prado em desfavor 

de Porto Seguro Cia de Seguros, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id. nº 13653840), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 13603387). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta da procuradora da parte autora, 

pois tem poderes especiais para tanto. Após, cumpridas as diligências 

necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 04 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1029087-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029087-48.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

VANDERLEI DA COSTA REQUERIDO: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA V 

Vistos. Trata-se de Habilitação de Crédito ajuizada por Vanderlei da Costa 

em desfavor de Complexx Tecnologia Ltda. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente, por meio da petição acostada no movimento 

Id. nº 15153373, apresentou pedido de desistência da demanda. É o breve 

relato. DECIDO. O feito comporta imediato julgamento. Como é cediço, a 

desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, até por se 

tratar de direito disponível, é medida que se impõe. Ademais, tendo em 

vista que a citação da parte requerida não restou concretizada, vez que 

não há nos autos a expedição de mandado de citação, cabível a 

desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do 

processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Ante 

o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência 

exteriorizada pela parte requerente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do citado Diploma Processual. DEIXO de condenar a parte requerente 

em custas e honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento 

da inicial. 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, 05 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014251-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (AUTOR(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI FRANCISCO DE SENA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014251-07.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE RÉU: NOEMI FRANCISCO DE SENA V Vistos. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Geap Autogestão em Saúde 

em desfavor de Noemi Francisco de Sena. Compulsando os autos, verifico 

que as partes entabularam acordo (Id. nº 13189162), 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 e as custas processuais deverão ser arcados 

na forma pactuada. 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, 04 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027377-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

MARILDA DA CONCEICAO MAGALHAES (REQUERENTE)

LARISSA SCHWARZ DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027377-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GREMIO 

DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - GDO, MARILDA DA CONCEICAO MAGALHAES V Vistos. 

Trata-se de Homologação de Acordo ajuizada por Grêmio Desportivo 

Olavo Bilac - GDO e Marilda da Conceição Magalhães. Compulsando os 

autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 14861709), 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, 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, 04 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014376-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

LARISSA SCHWARZ DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO MAMEDES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ AUTOS Nº 1014376-38.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GREMIO 

DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - GDO REQUERIDO: FELISBERTO MAMEDES DA CONCEICAO V 

Vistos. Trata-se de Homologação de Acordo ajuizada por Grêmio 

Desportivo Olavo Bilac - GDO e Felisberto Mamedes da Conceição. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 

13390293), 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, 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, 04 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022965-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS (ADVOGADO(A))

SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL LOCACAO, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022965-53.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SABOR 

CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME RÉU: BRASIL LOCACAO, COMERCIO E 

IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP V 

Vistos. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Título de 

Crédito ajuizada por Sabor Cuiabá Restaurante Ltda - Me em desfavor de 

Brasil Locação, Comercio e Importação de Equipamentos de Construção 

Ltda. Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

(Id. nº 10381940), 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 e as custas 

processuais deverão ser arcados na forma pactuada. 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, 04 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013715-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTOS SERAFIM (ADVOGADO(A))

RICARDO SALDANHA SPINELLI (ADVOGADO(A))

VALDIR AGOSTINHO PIRAN JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

RICARDO NEGRAO (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013715-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VALDIR 

AGOSTINHO PIRAN JUNIOR RÉU: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO 

JOSE LTDA, ITAU UNIBANCO S/A V Vistos. Trata-se de Ação de 

Adjudicação Compulsória ajuizada por Valdir Agostinho Piran Junior em 

desfavor de Imobiliária e Construtora São José Ltda. Compulsando os 

autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 13788416), 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 e as custas processuais 

deverão ser arcados na forma pactuada ou, não havendo convenção na 

transação, cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo 

patrono. 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, 04 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1012289-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.FERNANDES PADILHA BORSSARI COMERCIO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012289-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RÉU: L.FERNANDES PADILHA BORSSARI 

COMERCIO - ME V Vistos. Trata-se de Ação de Despejo Por Falta de 

Pagamento ajuizada por Companhia Brasileira de Distribuição em desfavor 

de L. Fernandes Padilha Borssari Comercio - Me. Compulsando os autos, 

verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 14140616), 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 e as custas processuais 

deverão ser arcados na forma pactuada. 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, 04 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011379-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIO ELIAS CARDOSO (EXEQUENTE)

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011379-19.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: OLICIO 

ELIAS CARDOSO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerida para apresentar o comprovante de pagamento da 

condenação correto, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 5 de setembro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019027-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SERGIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019027-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 5 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028456-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. V. D. S. (AUTOR(A))

ELLEN MORGANA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 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, 5 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028456-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. V. D. S. (AUTOR(A))

ELLEN MORGANA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 1028456-41.2017.8.11.0041 AUTOR: RAFAELA 

CRISTINA VIEIRA DA SILVA, ELLEN MORGANA 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 

(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: 1000217-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE MARIA DA CRUZ MIRANDA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 
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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, 5 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000217-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE MARIA DA CRUZ MIRANDA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000217-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SUZINETE MARIA DA CRUZ MIRANDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029861-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO FLORENCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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 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, 5 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024486-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LINDINALVA MAGALHAES (REQUERENTE)

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 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 
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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, 5 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024486-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LINDINALVA MAGALHAES (REQUERENTE)

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 1024486-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

LINDINALVA MAGALHAES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027848-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

GENAIR MORAES (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 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, 5 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027848-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

GENAIR MORAES (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 1027848-43.2017.8.11.0041 AUTOR: GENAIR 

MORAES 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 
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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: 1022043-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PEREIRA (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 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, 5 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022043-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PEREIRA (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 1022043-12.2017.8.11.0041 AUTOR: ALTAIR 

PEREIRA 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 
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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: 1027698-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

HILDA YUNG ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 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, 5 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027698-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

HILDA YUNG ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027698-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HILDA 

YUNG ROCHA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 
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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: 1030766-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MIRTES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 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, 5 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027946-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RIBEIRO MARTINS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 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, 5 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027946-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RIBEIRO MARTINS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 1027946-28.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIAS 

RIBEIRO MARTINS 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 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014504-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS (ADVOGADO(A))

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIOMARA PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014504-58.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: SIOMARA 

PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME 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, sob 

pena de extinção dos presentes autos. 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. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 

autora e os autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014694-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO VIEIRA BIANCHIN (EXEQUENTE)

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014694-55.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

FABRICIO VIEIRA BIANCHIN EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada/autora para contrarrazoar o recurso de 

apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 5 de setembro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024553-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO (ADVOGADO(A))

RAPHAN ALVARES VERTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024553-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RAPHAN ALVARES VERTA REQUERIDO: ACL COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORACOES LTDAB - EPP Vistos etc. Trata-se de Tutela Cautelar com 

pedido liminar para depósito judicial proposto por RAPHAN ALVARES 

VERTA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que no anseio 

de mobiliar a primeira residência, valendo-se de suas economias, dirigiu-se 

à empresa EVVIVA CUIABÁ, cujo nome sempre indicou qualidade e 

exclusividade, para realizar a compra de móveis planejados do 

apartamento. O contrato foi assinado em 05/12/2017, no valor de R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com entrada de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e 10 (dez) parcelas de R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

Aduz, que no intercalo entre a compra e a instalação incompleta de seus 

móveis, houve a venda da empresa requerida para Sr.ª Rosenilda Matias 

Rocha Branco, fato que o autor teve conhecimento apenas depois, 

quando foi contatado de que o prazo de entrega do mobiliário não seria 

cumprido, o que ocorreu 06 (seis) meses após a assinatura do 

instrumento. A Sr.ª Rosenilda ofereceu um acordo extrajudicial, para 

postergar a data de entrega e montagem dos móveis, sendo que daria 01 

(um) tapete a ser escolhido pelo autor na loja Bazar Irã. A nova data para 

entrega dos móveis foi alterada para 29/05/2018, mas a requerida montou 

apenas em 13/07/2018 e de forma parcial, e ainda não entregou o tapete já 

escolhido, e não atende mais os contatos telefônicos do autor para 

entrega como acordado. Os portas do armário do quarto de visitas não 

são das especificações contratadas, sem qualquer timbre da empresa e 

sim de terceiros, assim como outros móveis, gavetas com problemas 

(emperradas), sem tapa parafusos, fabricadas por terceiros e não pela 

Evviva Bertolini, e a requerida se recusa a manutenção dos móveis 

parcialmente instalados. Informa que a secretária da requerida informou 

que a empresa não mais existe em Cuiabá, e que os clientes devem 

procurar outros meios de obter o que desejam. O autor registrou 

ocorrência na Delegacia do Consumidor, onde foi informado que já 

houveram outras queixas. Dessa forma, requer em sede de tutela cautelar 

de urgência em caráter antecedente para que seja autorizado o depósito 

judicial das parcelas inerente aos boletos em aberto dos dias 10/08/2018, 

10/09/2018 e 10/10/2018. Por meio do petitório de ID. 14629622 

apresentando emenda a inicial, onde pugna pelo deferimento do 

pagamento das custas ao final do processo, bem como juntando novos 

documentos a demanda, e acrescentando pedidos em sede de liminar. O 

autor requer que seja determinado a requerida que cumpra integralmente o 

Contrato nº 11002697, bem como o Acordo extrajudicial imediatamente, 

haja vista a absurda extrapolação dos prazos e de seu “sumiço”. 

Requerem assim que a demandada seja compelida a: • Enviar equipe para 

a instalação correta de todos os móveis que apresentarem vícios de 

qualidade; • Enviar equipe para realizar a manutenção dos móveis com 

defeito e trocar todas as peças necessárias para seu perfeito 

funcionamento; • Substituir a porta de correr do quarto de visitas, devendo 

ser instalada aquela especificada no documento “Dados Técnicos” (ID 

14629628), item 01, datado de 14/03/2018; • Entregar o tapete escolhido 

pelo Requerente, , nos termos da Cláusula 3.1 do Acordo Extrajudicial 

firmado entre as Partes. É o relatório Decido Trata-se de Tutela Cautelar 

Em Caráter Antecedente, proposta por RAPHAN ALVARES VERTA, 

devidamente qualificado nos autos. Inicialmente, recebo a emenda inicial. 

Embora a parte autora tenha nomeado a presente demanda como Ação 

Cautelar de Caráter Antecedente, diante da emenda inicial apresentada, 

verifica-se que o pleito possui caráter satisfativo, dessa forma recebo 

como Tutela Antecipada de Caráter Antecedente, nos termos do art. 305, 

§ Único do CPC. A tutela antecipada de caráter antecedente foi uma das 

inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, onde o artigo 303 

permite ao autor a descrição sucinta da lide e do direito que se quer 

resguardar, acrescidos da justificativa da existência do perigo da demora 

da prestação jurisdicional, vejamos o dispositivo: “Art. 303. Nos casos em 

que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial 

pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 

pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.” O 

interessante desse dispositivo é a forma simplória da petição inicial, o que 

para o Doutrinador Nelson Nery Júnior se justifica face à “proximidade da 

propositura da petição inicial”. Para o Doutrinador Theotonio Negrão 

“parecem tratar da própria prerrogativa outorgada ao autor no sentido de 

se limitar a requerer tutela antecipada num primeiro momento”, ou seja, o 

autor pode requerer do instrumento processual apenas a tutela 

antecipada, que não impugnada se estabilizará. No caso em tela, 

depara-se com a tutela provisória de urgência em sua modalidade 

antecipada, a exemplo do que tratava o antigo art. 273, do CPC, vez que a 

medida almejada possibilita à parte, desde já, a fruição de algo que muito 

provavelmente virá ser reconhecido na sentença. (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da 

Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres; Primeiros Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil – Artigo por Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 295). Como se sabe, os novos requisitos 

para obtenção da tutela antecipada foram trazidos pelo artigo 300 do CPC, 
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quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em apreço, o requerente pleiteia pelo depósito judicial 

decorrente das faturas ainda por vencer dos dias 10/08/2018, 10/09/2018 

e 10/10/2018, diante da falha da prestação de serviço indicada, além 

disso, pugna pela determinação de que a requerida cumpra integralmente 

o Contrato nº 11002697, bem como o Acordo extrajudicial imediatamente, 

haja vista a absurda extrapolação dos prazos e de seu “sumiço”. 

Verifica-se que em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito 

encontra-se configurada, uma vez que o autor colacionou aos autos o 

contrato celebrado com a requerida (ID 14578823) , bem como o termo de 

acordo (ID 14578850), o que induz, em tese, o atraso na prestação de 

serviço contratado, previamente comunicada via notificação judicial e 

registro de ocorrência perante a Delegacia do Consumidor. No mais, 

nota-se que o autor adimpliu substancialmente o contrato, entretanto, a 

requerida deixou de entregar o que foi efetivamente contratado. Restou 

demonstrado prefacialmente, a negativa de atendimento e correção de 

vícios, em vista da comunicação de fechamento da empresa, 

caracterizando por sua vez o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que continuará a pegar sem receber a integralmente 

pelo serviço contratado, o que poderá frustrar a medida ora pleiteada. 

Portanto, preenchidos os requisitos da tutela cautelar em sede de 

cognição sumária, pertinente os pedidos de depósito judicial a fim de ilidir a 

mora, e face ao adimplemento substancial, exigir a integralidade do que foi 

contratado a fim de evitar maiores prejuízos até o termino do 

processamento da cognição exauriente. Nesse sentido colho da 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

– DEPÓSITO INTEGRAL – AFASTA A MORA E SEUS EFEITOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO e MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO – 

possibilidade – PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO VERIFICADO 

– RECURSO desPROVIDO. O depósito em juízo de valores integrais das 

parcelas contratuais tem o condão para elidir a mora, impossibilitando a 

inserção do nome do devedor nos órgão de proteção ao credito, bem 

como, a manutenção da posse do veículo financiado pelo consumidor. (AI 

130702/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 

18/11/2014) (TJ-MT - AI: 01307026620148110000 130702/2014, Relator: 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 12/11/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/11/2014) Com essas considerações DEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela para AUTORIZAR o depósito em juízo dos valores 

correspondentes às parcelas ainda não vencidas, referente ao contrato 

firmado entre as partes, nos respectivos vencimentos dos boletos, qual 

seja, 10/08/2018, 10/09/2018 e 10/10/2018. Ainda, DETERMINO que a 

requerida que: • Envie equipe para a instalação correta de todos os 

móveis que apresentarem vícios de qualidade; • Envie equipe para realizar 

a manutenção dos móveis com defeito e trocar todas as peças 

necessárias para seu perfeito funcionamento; • Substitua a porta de 

correr do quarto de visitas, devendo ser instalada aquela especificada no 

documento “Dados Técnicos” (ID 14629628; • Entregar o tapete escolhido 

pelo Requerente, nos termos da Cláusula 3.1 do Acordo Extrajudicial 

firmado entre as Partes. O não cumprimento da determinação, no prazo de 

30 (trinta) dias, ensejará em aplicação de multa. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

09/10/2018 às 08h30min nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). DETERMINO a intimação da parte autora para o 

cumprimento do disposto no inciso I, §1º do artigo 303 do CPC, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. DEFIRO o pedido 

para o pagamento de custas ao final do processo postulado pela 

requerente, pois vislumbro a falta de condições financeira para arcar com 

as custas do processo no presente momento, sem o comprometimento de 

seu desenvolvimento econômico. Transcorrido o prazo, volvam os autos 

conclusos para análise e demais deliberações. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 

de Agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020515-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ARAUJO BRANCO GOMES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020515-40.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EDIMAR 

ARAUJO BRANCO GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada/autora para contrarrazoar o recurso de 

apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 5 de setembro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094051 Nr: 7947-43.2016.811.0041

 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: MARIA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS, DIOGA 

FLORES FELIX, VALDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA, BRIZIDA LOURENÇA 

DE MENDONÇA, GERSON JOAQUIM DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283/MT, SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - 

OAB:OAB/MT 20.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 732835 Nr: 29044-75.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 
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EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo expert.

No mais, aguarde-se a prova pericial nos demais termos determinados nos 

autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1044288 Nr: 43588-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CORREA MEDRADO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (02.07.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890645 Nr: 23651-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA CLAUDEIR SANTANA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:17049/O, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/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 R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.07.2013) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.”Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 423817 Nr: 8087-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA CORRESPONDENCIA E SERVIÇOS 

LTDA, DECIO SOARES FILHO, ZULEIKA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15.139/MT, HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, LEONARDO MAIA 

MACEDO - OAB:20.000/MT, MILTON EDUARDO COLEN - 

OAB:63240/MG, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT, 

VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JAÚ S/A 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA em face de ROTA 

CORRESPONDENCIA E SERVIÇOS LTDA, DECIO SOARES FILHO e 

ZULEIKA SILVA SOARES, todos já devidamente qualificados.

Vincule-se o valor bloqueado via Bacenjud a este processo.

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 191, determino que seja expedido alvará 

de levantamento da importância bloqueada nos autos, por meio de 

transferência bancária a conta a ser indicada pela parte exequente.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795889 Nr: 2230-55.2013.811.0041

 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: MÔNICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO, 

LEONARDO TEIXEIRA GALBIATTO, ANA AMELIA TEIXEIRA GALBIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA FATIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com 

a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 

8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 838020 Nr: 42743-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER CARVALHO - OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34847-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP 

119.859

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA PROTETORA 

SILVA DE SOUSA em face de TIM CELULARES S/A.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 
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reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente às fls. 136/137.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 786917 Nr: 40827-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCEIRA AYMORÉ 

FINANCIAMENTOS S.A, OCIDENTE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AZAMBUJA DA 

ROCHA - OAB:24137, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, EDUARDO VIEIRA FERRACINI - OAB:OAB 33.777

 .Desta forma, presume-se a ciência do patrono da Embargante em relação 

à sentença prolatada, nos termos do art. 272, §6°. Vejamos:Art. 272. 

Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as 

intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.§ 1o Os advogados 

poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome 

da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na 

Ordem dos Advogados do Brasil.§ 2o Sob pena de nulidade, é 

indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus 

advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de 

advogados.§ 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter 

abreviaturas.§ 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder 

ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que 

estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.§ 5o Constando dos 

autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais 

sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento 

implicará nulidade.§ 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria 

em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado 

ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria 

Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão 

contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.Posto 

isso, mesmo pendente de publicação, houve a ciência da parte acerca do 

decisório e assim, não há de se falar em restituição de prazo para 

interposição de recurso.Desta forma, ACOLHO PARCIALMENTE os 

embargos declaratórios, apenas para sanar a omissão constante na 

decisão de fls. 270/270-v, face às razões acima expostas.No mais, 

mantenho a decisão como lançada.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1109555 Nr: 14506-16.2016.811.0041

 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: MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORAL SIN IMPLANTES LTDA ME

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

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT

 Vistos etc.

Considerando a renuncia do mandado pelo advogado da requerida, 

determino a intimação pessoal dessa para que no prazo de 30 (trinta) dias, 

constitua novo advogado, bem como efetue o pagamento dos honorários 

periciais, sob pena de preclusão da prova.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1067391 Nr: 54247-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI SANTOS GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:7730 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise da petição do banco Requerido 

de fls. 112/115, por meio do qual discorda em arcar com os encargos da 

perícia.

É o relatório.

Decido.

Em que pese a insurgência do requerido, verifica-se que razão não lhe 

assiste.

Nota-se que a decisão de fls. 32/34-verso, datada de 17/12/2015, inverteu 

o ônus da prova em favor do consumidor, sem insurgência do requerido.

Às fls. 101/101-verso, foi determinada a produção da prova pericial, 

decisão essa datada de 07/12/2017, outorgando o ônus pelo pagamento 

ao requerido, e novamente sem a sua insurgência.

As partes apresentaram quesitos às fls. 102 e 103/104, tendo o expert 

formulado a proposta de honorários às fls. 107/110.

Intimado o requerido da proposta, compareceu apenas em 25/05/2018, 

insurgindo-se quanto a atribuição do pagamento da verba honorária, 

questão já preclusa nos autos, uma vez que ultrapassado mais de 05 

(cinco) meses do decisório e em momento oportuno limitou-se a 

formulação de quesitos.

Posto isso, INDEFIRO o petitório do requerido de fls. 112/115, em razão da 

preclusão temporal, e determino a sua intimação para o pagamento da 

verba honorária no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 409830 Nr: 1046-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA., 

JORGE LUIZ DE MORAES FONSECA, JOÃO EUDES NEIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:MT/ 17.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5.928/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente via Mandado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 917722 Nr: 41895-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 145 de 229



 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO SAMPAIO, MARINA GOMES DE 

CERQUEIRA, MIRACY MEIRA ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

O valor principal cobrado nos autos já foi devidamente pago pelo banco 

requerido e levantado nos autos.

Os autos vieram conclusos para análise do petitório dos exequente por 

meio do qual requerem a intimação do banco para o ressarcimento das 

custas antecipadas.

Posto isso, determino a intimação do banco executado para que efetue no 

prazo de 15 (quinze) dias o pagamento das custas antecipadas pelo autor 

quando do ajuizamento da inicial.

Após, volvam os autos conclusos para extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 352425 Nr: 23073-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO TITO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON DE BARROS, GARAGEM PARANÁ 

VEÍCULOS, DONIZETH LEITE, JOSÉ SANTANA PEREIRA LEITE, 

CANTONISIO BOA VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SINOP-MT - OAB:SINOP

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação, 

DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas e 

formalidades de estilo, até eventual impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 372845 Nr: 9598-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA GAJARDONI FEITOSA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CARTÓRIO DO 4º SERVIÇO NOTORIAL, PRIVATIVO DE PROTESTO 

DE TÍTULOS DE CUIABÁ, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3056, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4.717/MT

 Dessa forma, diante da concordância tácita da autora, HOMOLOGO os 

cálculos constantes nos autos à fls. 532, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos.Devido à existência de valores bloqueados via Bacenjud 

(fl.520/522) nos autos em quantia superior ao débito, com fulcro no artigo 

924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o cumprimento de 

sentença. Vincule-se os valores penhorados à este processo.Em seguida, 

considerando o valor penhorado em excesso, qual seja R$ 25.287,99 

(vinte e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e nove 

centavos), determino a expedição de alvará para levantamento do valor 

apurado, com seus acréscimos legais, em favor das partes executadas, 

no importante de 50% para cada uma delas, para as contas indicadas às 

fls. 534 e 535 respectivamente.Na oportunidade, expeça-se alvará da 

quantia remanescente em favor da exequente, em conta a ser 

indicada.Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC.Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o 

disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 

do CNJ, que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, 

monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento de 

depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945929 Nr: 57955-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, ROBSON 

LOPES DE ASSUNÇÃO, EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, 

PLDA, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:11.858-A/MT, ROZANA ALVES - 

OAB:, ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - 

OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - OAB:130710

 Impulsiono os autos intimando à parte apelada(requerente) para 

apresentar Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 288074 Nr: 8901-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MARQUES, MARIA DOS SANTOS 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL BANDEIRA MIRANDA, IVONE NUNES 

MIRANDA

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

OAB:8.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Berardo Gomes - 

OAB:3.587/MT, BERARDO GOMES - OAB:3587/MT

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 882071 Nr: 18073-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7647-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes exequente e executada para 

apresentar os dados completos para a apresentação de alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 997095 Nr: 22253-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS MAYER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, RR COBRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - 

OAB:13925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1044348 Nr: 43619-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIL DE JESUS AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

A SILVA - OAB:OAB/SP 258420, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BRUNO THIAGO DE 

ABREU BALATA em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada às 134.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Traslade-se cópia da decisão de fls. 85/87, para os autos em apenso 

(cód. 1064222), procedendo em seguida o DESAPENSAMENTO do 

presente incidente dos autos principais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 866868 Nr: 7072-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM KAMEL ABOU RAHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, HELCIO CORREA GOMES - OAB:

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) do 

valor da causa para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 

2° e 8°, do CPC.P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1327158 Nr: 14993-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE, R. R. INDUSTRIA 

COMERCIO IMP. E EXP. DE SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES LAVROQUÍMICA COMÉRCIO IND. 

EXP. IMP. LTDA, ADEMIR JÚLIO MORAES, DIVINO ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - OAB:20791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No presente caso, não se encontram configurados, uma vez que os fatos 

apresentados não são suficientes para convencimento da probabilidade 

do direito e não há risco iminente de dano. Dessa forma, não vislumbro, 

neste momento, as exigências processuais a ponto autorizar ordem 

judicial, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação 

dos efeitos da tutela. Após, CITEM-SE os sócios indicados para se 

manifestarem e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) 

dias, com fundamento no artigo 135 do CPC. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 867461 Nr: 7517-62.2014.811.0041

 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: LIDIANE DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, BIANCA CRISTINA 

DA CONCEIÇAO PINHEIRO, ELAINE CRISTINA CONCEIÇÃO PINHEIRO, 

CÉPM, ANDERSON CONCEIÇÃO PINHEIRO, CARMEN RODRIGUES DA 

CONCEIÇÃO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO, 

ELOÍSA MARIA BARBOSA MEDEIROS, SAYDE NEIA - COMÉRCIO, 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, DEBORA M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:13672, DEBORAH MARGARIDA MARTINIS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:13.672 / MT, GRYONE MARANA CARDOSO - OAB:22772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a demanda para DECLARAR o 

domínio dos requerentes sobre o imóvel descrito na inicial localizado à Rua 

República, nº. 315, Bairro Coophema nesta Capital com área total de 

1.065m², escriturada no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, 

extraído da matrícula mãe nº. 54.237.A presente sentença servirá de título 

para matrícula, oportunamente no Cartório de Registro de Imóveis do 2º 

Ofício desta Comarca.Tratando-se de processo necessário e não 

havendo oposição ao pedido formulado, não há falar em fixação de 

honorários advocatícios.Custas Processuais pela parte autora.Preclusas 

as vias recursais, expeça-se oficio ao Segundo Serviço Notarial e 

Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá - MT para 

registro da propriedade da parte requerente em relação ao imóvel em 

questão, cabendo a requerente providenciar os documentos necessários 

para tanto. P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1327160 Nr: 14995-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15.380 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com 

Pedido de Tutela Provisória, apresentada por ROSALINA RODRIGUES 

LEITE em desfavor de M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA, 

devidamente qualificados nos autos.

O requerente alega que ingressou com a Ação de Declaratória De 

Nulidade De Rescisão Contratual nos autos em apenso, na qual foi julgada 

procedente a seu favor. No entanto, não consegue levar a execução a 

cabo, pois não localiza a executada e não encontra bens em nome da 

mesma.

 Aduz que, diante dos resultados negativos em buscas patrimoniais junto 

aos órgãos conveniados, demonstrou-se impossível localizar bens em 

nome da executada que garantam a execução.

 Dessa forma, pugna pela instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica da executada M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS 

LTDA e a realização da penhora online em nome dos sócios.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, RETIFIQUE-SE o nome da parte requerida na capa dos autos, 

a fim de evitar equívoco quando das intimações, para que passe a constar 

os nomes dos sócios, qual sejam MAURILIO CANOVA e MARLENE 

LAVERDE CANOVA.

Analisando o feito, verifica-se que este foi distribuído por dependência 

aos autos nº 16606-56.2007.811.0041 (Cód. 307490), assim, DETERMINO 

o apensamento do presente auto ao processo supramencionado.

INTIME-SE o autor para no prazo de 15 dias, indicar o endereço dos 

sócios, sob pena de extinção.

Após, CITEM-SE os sócios indicados para se manifestarem e requererem 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

artigo 135 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 372609 Nr: 9115-27.2009.811.0041

 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: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. AJALA COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Custas já antecipadas. Sem honorários 

ante a não intervenção da parte contrária.P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1033327 Nr: 38282-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIS NADINE FRANCA DE SOUZA

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

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIS NADINE FRANCA DE 

SOUZA - OAB:11.527/MT

 Vistos etc.

Comparece a parte exequente às fls. 124/126 informando o pagamento da 

obrigação de forma voluntária e diretamente à requerente e seu patrono. 

Desta forma, pugna pela extinção do feito e posterior arquivamento.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 17981 Nr: 12180-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA MARIA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDREA C. MAURO MARTINS - 

OAB:6.155/MT, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10.384-B, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do petitório e documentos de fls. 

332/347, onde a executada pugna pelo levantamento dos valores 

bloqueados em sua conta e que ainda sejam deduzidos dos mesmos o 

montante já despendido para quitação do acordo homologado no presente 

feito.

Sendo assim, DETERMINO A VINCULAÇÃO dos valores bloqueados via 

Bacenjud, descritos nas fls. 145 e 240 aos presentes autos.

Depois de cumprida a vinculação dos valores, com o fito de se evitar 

decisões surpresas, INTIME-SE a exequente para se manifestar acerca do 

petitório da executada de fls. 332/347.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 93254 Nr: 11142-27.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA A M J LTDA ME, ANA MARIA 

DUARTE MONTEIRO SALES

 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:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Considerando que não houve intervenção 

da parte contrária, deixo de condenar a requerente ao pagamento verba 

honorária, no entanto CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas 

processuais, estas antecipadas.P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1290507 Nr: 5066-25.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO DALBEN, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:MT/15469A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este juízo com o fito da oitiva de 

testemunha arrolada pelo réu, qual seja o Sr. Leonardo Leitão Ramos – 

Policial Rodoviário Federal lotado na 2ª SRPRF/MT.

Da análise da missiva se observa que a testemunha não compareceu a 

audiência, conforme Termo de Audiência de fls. 19. Posto isto, oficiada a 

Superintendência da Policia Rodoviária Federal de Cuiabá-MT, em resposta 

informou que o Sr. Leonardo Leitão Ramos se encontra lotado na 

Circunscrição da 6ª Delegacia de Sorriso-MT, qual seja a comarca do juízo 

deprecante.

Sendo assim, sem mais delongas REMETA-SE a missiva ao seu juízo de 

origem com as formalidades de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 265649 Nr: 23420-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA FLORES 

FIGUEIREDO - OAB:4444/MT, ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - 

OAB:14404, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos etc.

Com o transito em julgado da sentença, embora as parte sendo intimadas 

acerca da devolução dos autos do E. TJ, nada manifestaram.

Elaborado o cálculo das custas às fls. 266, a requerida efetuou o 

pagamento, conforme comprovantes de fls. 268/271, pugnando pelo 

arquivamento do feito.

Há de fato, valores depositados nos autos pelo BANCO CITI CARD S/A, 

conforme extrato da conta única em anexo, mas não há juntada do 

referido comprovante nos autos, nem mesmo ordem judicial quanto a sua 

destinação a ponto de se requerer extrato de transferência, uma vez que 

não há ordem emanada nesse sentido.

Posto isso, intime-se a CREDICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A a fim de que informe, as razões do pedido, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Dê ciência ao autor quanto ao pedido formulado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 347681 Nr: 17980-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, GLAUCO GÓES GUITTI - OAB:10.320-B/MT, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

A parte executada comparece aos autos à fl. 287/290 comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da 

condenação.

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 825499 Nr: 31504-64.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERNESTO ERNESTO GALBIATO 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 No caso em tela, não há qualquer duvida de que o prazo para a arguição 

da falsidade, nos termos do artigo 430, já decorreu e, portanto, ocorreu a 

preclusão em relação a esse incidente. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 809113 Nr: 15586-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVENET INFORMÁTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, LUIS FERNANDO 

SILVA E SOUZA - OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a exordial, constatou-se que a parte executada não foi citada 

até o presente momento, conforme certidões juntadas aos autos.

Procedeu-se a intimação da parte autora para manifestação acerca da 

certidão do Oficial de Justiça, e esta manifestando requereu a citação por 

edital.

Diante do exposto no artigo 257 do Código de Processo Civil que dispõe:

 “Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”

Conforme denota entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).

Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, 

preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, 

desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital da 

executada.

Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

Após, INTIME-SE a parte requerente para impugnação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 383195 Nr: 18921-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE - JORNAL A 

GAZETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE MATO GROSSO

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

OAB:9.237/MT, ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 446628 Nr: 20901-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906/MT, Anderson Rodrigues Carvalho - OAB:17.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Sem custas por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem honorários ante a não 

intervenção da parte contrária.P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1170332 Nr: 40321-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. R. G. C. COMÉRCIO LTDA, GLAUCIA SANTA 

CESTARI, CLÁUDIO ODAIR PENASSO, LUANA CESTARI PENASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1162609 Nr: 36994-62.2016.811.0041

 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: NEMIAS LUIZ 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397, EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - 

OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1109626 Nr: 14519-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE APARECIDA PETERLINI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12009

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para DECLARAR 

NULOS os reajustes efetuados pela requerida a partir de Janeiro de 2015, 

e também;a)CONDENAR ao ressarcimento de forma simples dos valores 

despendidos a maior a partir do mês de Janeiro de 2016, tendo como base 

os percentuais contidos na tabela da ANS, incidindo correção monetária 

pelo índice INPC desde a data de cada desembolso, e juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação;b)CONDENO ainda a requerida ao pagamento de 

custas, despesas processuais e verba honorária, que arbitro no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §8° do CPC.P. R. I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1158619 Nr: 35349-02.2016.811.0041

 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: EVONETE DIAS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.03.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081652 Nr: 2339-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI LTDA, 

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT PLUS IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA VANESSA 

WINGENBACH DA SILVA - OAB:OAB/MT 16466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE M.T. - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Não havendo necessidade de impulso jurisdicional, estando no aguardo 

apenas de providências da Secretaria Judicial para seu normal 

prosseguimento.

Aguarde-se o decurso de prazo da intimação realizada nos autos, após 

proceda a Secretaria Judicial com a prática dos atos ordinatórios.

Cumpra-se com a maior brevidade possível a decisão emanada nos autos, 

expedindo o necessário.

Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081652 Nr: 2339-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI LTDA, 

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT PLUS IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA VANESSA 

WINGENBACH DA SILVA - OAB:OAB/MT 16466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE M.T. - OAB:

 Vistos etc.

Recebo o presente feito pelo procedimento sumário.

Designo o dia 10/05/2016, às 16:00 horas para realização da audiência de 

conciliação.

Cite e intimem-se as partes requeridas nos termos do art. 221, inciso I, do 

CPC, com antecedência mínima de 10 (dez) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 2º do artigo 277 do Código de 

Processo Civil, oportunidade em que deverá apresentar defesa, sob pena 

de revelia (art. 278 do CPC).

Não ocorrendo à conciliação e havendo necessidade de produção de 

prova oral, sem ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos artigos 329 

e 330, inciso I e II do CPC, será designada oportunamente, audiência de 

instrução e julgamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771711 Nr: 24791-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOARES CARDOSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEM ESTAR INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

ESP. E MÉDICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993-O, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELO BRAREN DAMATO - 

OAB:291.770/SP

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 441916 Nr: 18211-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer em secretaria e RETIRAR 

Ofício encaminhando o Termo de Penhora de imóvel para averbação junto 

ao Registro de imóveis competente, no prazo de 05 dias, e posteriormente 

comprovar nos autos seu processamento e pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1189676 Nr: 1336-40.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEMUEL MARTINS FORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DEMETRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o presente embargos, 

determinando o prosseguimento da execução em apenso até sua total 

satisfação.CONDENO ainda a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2.º e 8º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I. Com o trânsito em julgado, extraia-se 

fotocópia da presente sentença, juntando aos autos de execução cód. 

1132884 em apenso, em seguida caso não haja a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122631 Nr: 19889-72.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apresentados os documentos pertinentes, retifique-se a capa dos autos a 

fim de que conste no polo passivo os sócios da empresa.

Após, CITEM-SE os sócios indicados para manifestarem-se e requererem 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

artigo 135 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 41607 Nr: 12669-48.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFA.S-RPMMFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGdR, TRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO A G. QUEIROZ - 

OAB:DEF. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924, LUCI HELENA SOUZA SILVA MONTEIRO - 

OAB:5024/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Transcorrido o prazo sem o cumprimento espontâneo do julgado, foi 

deferido o pedido de bloqueio via Bacenjud.

Efetuada a penhora a executada limitou-se a requerer a liberação da 

quantia constrita em duplicidade, deixando escoar o prazo para 

impugnação.

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 480-verso, reputo satisfeita a quantia 

reclamada e julgo extinto o processo, nos termos do inciso II do artigo 924 

do CPC.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

bloqueada nos autos, conforme dados bancários declinados às fls. 

470-verso.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Após, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Dê ciência a DEFENSORIA PÚBLICA.
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 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804614 Nr: 11074-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEI SOUZA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRAMENTO COMERCIO DE GAS LTDA- ME, 

JOÃO CUSTODIO DA SILVA, RAELSON DA SILVA RIBEIRO, ROBSON 

FREIRE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 736759 Nr: 33208-83.2011.811.0041

 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: ALMEIDAS' S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA, MARINA MORAES SILVA FIACADORI, JOSÉ IRINEU 

FIACADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 893748 Nr: 25734-56.2014.811.0041

 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: TONY CESAR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DANIEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 183878 Nr: 4576-91.2004.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MOREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORMAT - CORPO DE VIGILANTES DE MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ONILDO ALVES 

PINHEIRO - OAB:852/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3.847, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1078582 Nr: 591-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABÁ

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

OAB:6.386 OAB GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897278 Nr: 27779-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINEY PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar a Certidão de 

crédito expedida nos autos para fins de protesto da executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890390 Nr: 23490-57.2014.811.0041

 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: ESPOLIO DE WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA, 

MONIQUE PINHO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLAVIO SOUSA DOS SANTOS, JACIR 

BATISTA PARIZOTTO, BERENICE CAUTON CARDOSO PARIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO PADULA - 

OAB:261.573/SP, JOSÉ CARLOS PADULA - OAB:93586/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/MT

 Vistos etc.

Verifica-se que em que pese a certidão decurso de prazo em face dos 

requeridos, em melhor análise, nota-se que esses eram patrocinados pelo 

advogado ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/MT, o qual faleceu 

tragicamente no corrente ano, conforme diversas notícias que circularam 

no Estado de Mato Grosso.

Destarte, trata-se de causa legal de suspensão do processo à luz do 

inciso I do artigo 313 do CPC, que dita:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...)

Posto isso, determino a suspensão do processo, bem como a intimação 

dos requeridos a fim de que constituam novo patrono no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como manifestem-se nos autos acerca do decisório de 

fls. 513 e documentos novos juntados pelo autor de fls. 318/503, sob pena 

de pena de prosseguimento a revelia, conforme § 3º do artigo 313 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 342614 Nr: 12856-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA, KID NOEL PUBLICIDADE E 

EVENTOS, MANOEL VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID NOEL PUBLICIDADE E EVENTOS, MANOEL 

VICENTE DOS SANTOS, RADIO REAL FM LTDA

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAS MENDES - OAB:13.783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MARIA DEISE TORINO 

- OAB:7589B

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

OAB:9.237/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 152 de 229



 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 764704 Nr: 17359-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DEMONTIEZ DE FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA RURAND - 

OAB:12208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte executada para informar os dados 

bancários completos para a expedição de alvará referente aos valores 

remanescentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1132884 Nr: 24198-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do julgamento dos embargos de terceiros, intime-se o exequente 

para requerer o que entender de direito.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1233390 Nr: 16024-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26.797/SP, Rodrigo Kaysserlian - OAB:182.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 30 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 761254 Nr: 13701-05.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SILVA BARBOSA, VAGNER BATISTA 

GUIMARÃES, JOSE MARCIO DA SILVA, ARTAMIRO ANTUNES DE 

ALMEIDA - ME, ESPÓLIO DE JOSÉ BENEDITO PEREIRA, JADSON FRANCO 

VERNER, JADIANE JESSIKA FRANCO VERNER, STEEL PTOTECTION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1059295 Nr: 50652-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE DE JESUS PIMENTEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JAQUINTO MATEUS 

- OAB:15383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico e dou fé que foi informado pela conta única a impossibilidade de 

vincular os valores depositados nestes autos tendo em vista que na guia 

de pagamento não esta informado a conta judicial e não foi apresentado o 

boleto junto com a guia de pagamento para que seja possível a vinculação 

dos valores depositados. Posto isso, impulsiono os autos intimando a parte 

requerida (Porto Seguro) para juntar aos autos o boleto a que se refere a 

guia de pagamento constante nos autos ou guia de pagamento que indique 

a conta judicial para localização.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 25526 Nr: 3865-96.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASA - Brasília Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Puriagro - Com. e Rep. de Produtos 

Agropecuários Ltda., JOSÉ ARTUR SILVEIRA BARBOSA, WALBRAN 

MÁRIO MORAES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, FRANCISCO DE CAMPOS FRAGA - 

OAB:5663-A/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12724, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1.357/MT

 Vistos etc.

Diante da juntada da matrícula atualizada do bem, conceda-se vista a 

exequente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710854 Nr: 3848-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JUNIOR SANTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

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

OAB:3213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, ROBERTO 

MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 Vistos etc.

As partes se compuseram em sessão de conciliação realizada na Central 

de Conciliação e Mediação da Capital, conforme Termo de fls. 226/227.

O Termo foi devidamente subscrito pelas partes e seus patronos, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, via de consequência 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Sem custas. Sem honorários.

 P. R. I.

 Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 928804 Nr: 48618-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAXI LOTAÇÃO ESTRELA AZUL LTDA, 

MUTUAL SEGURADORA, VIVALDO BARBOZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:18415, LEMIR 

FEGURI - OAB:10.335/MT, NÁYRA MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:146652/RJ, PEDRO ROBERTO RAMÃO - OAB:209.551/SP, 

PÉRICLES GONÇALVES FILHO - OAB:119383, RAFAEL WERNECK 

COTTA - OAB:167373, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT, TAMARA MEIRELLES 

GONTAN BLANCO - OAB:160122

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1064222 Nr: 52833-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIL DE JESUS AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 203/208

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 66316 Nr: 1440-09.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cymac Construções Civis Ltda., CARLOS 

ALBERTO CERCI, GENTIL ESTEVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, JOÃO RICARDO 

TREVIZAN - OAB:5200/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, Micael 

Galnano Feijó - OAB:5935, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. ELIEZER VALLADARES 

REBELLO. - OAB:1352, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 116732 Nr: 6600-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACHION POST COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:OAB/M 17.609, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - 

OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 805589 Nr: 12048-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÉTICA MAISON ROYALE LTDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREN STAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Diante da divergência entre as partes foi determinada a remessa dos 

autos a contadoria.

O cálculo foi elaborado às fls. 283/284.

Instadas as partes a se manifestarem a executada apresentou 

concordância enquanto o exequente manifestou discordância.

É o relatório.

Decido.

Sem razão o exequente quanto a sua discordânci,a visto que o cálculo 

apresentado por esse encontra-se eivado de vícios, uma vez que 

atualizou o débito até os dias atuais e apenas após deduziu a quantia 

depositada pela executada sem qualquer correção.

Nota-se que o cálculo da Contadoria mostra em simetria com as decisões 

proferidas nos autos, tendo o contador corretamente atualizado o crédito 

exequente até a data do depósito, fazendo-se a dedução e com exatidão 

incidindo a multa e honorários de 10% apenas sob o saldo remanescente.

Posto isso, e sem mais delongas, HOMOLOGO o cálculo da contadoria 

judicial de fls. 283/284, e DETERMINO a intimação da executada para o 

depósito do valor remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de execução forçada.

Após, volvam os autos conclusos para extinção ou prosseguimento do 

feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 754347 Nr: 6326-50.2012.811.0041

 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: MARIA FILO MODAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA PORTO MOUSSALEM CONFECÇÕES 

- ME, CARLOS ALBERTO MOUSSALEM, CARMEM CENIRA ATUNES DE SÁ 

PORTO MOUSSALEM

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, EDUARDO MEIRELES NEVES - 

OAB:149117/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 247140 Nr: 14819-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CUIABÁ LTDA, ENEAS 

YONEZAWA, DARLENE MARIA FAVA YONEZAWA, ALBERTO PINHEIRO 

MACHADO, EDGAR ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA - OAB:11.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE - 

OAB:1.119

 Vistos etc.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Verifica-se dos autos que foram empreendidos esforços necessários no 

sentido de se tentar o recebimento do crédito existente junto à parte 

executada, restando frutíferas as diligências, tornando-se temerosa a 

atual situação de insatisfação do crédito da exequente, razão pela qual 

deve prosperar o pedido retro.

Expeça-se o mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens que 

estão em posse da executada que não sejam necessários as 

necessidades comuns e ao desenvolvimento do ofício do devedor (com 

observância ao art. 833, II, III e V, CPC), tantos quantos bastem à 

satisfação do crédito.

Efetivada penhora, imediatamente realize-se avaliação dos bens 

penhorados.

Após a realização da penhora e da avaliação, intime-se o executado da 

constrição, para querendo oferecer manifestação no prazo legal.

Restando infrutífera, intime-se o exequente.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 28329 Nr: 7173-91.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar da Costa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DIAS MIZAEL - 

OAB:18171/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JOÃO 

NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, JOÃO PESSOA DE 

SOUZA - OAB:2.294/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vladimiro Amaral de Souza - 

OAB:MT/1578

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 53695 Nr: 12118-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA E ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS 

NORTE TUR LTDA, RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA, 

MARCOPOLO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, Danilo Alberto Zanetti - OAB:2.229/RO, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A/PR, RICARDO 

GAZZI - OAB:135319/SP, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação, 

DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas e 

formalidades de estilo, até eventual impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 744048 Nr: 41061-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO DA COSTA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURYEL DE CAMPOS 

RODRIGUES - OAB:18019/E, PRISCILA ANDRADE ZILIANI - 

OAB:16853/E, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O presente feito tramita desde 2011, sem que o autor consiga satisfazer o 

seu crédito.

Verifica-se dos autos que foram empreendidos esforços necessários no 

sentido de se tentar o recebimento do crédito existente junto à parte 

executada, restando infrutíferas as diligências, tornando-se temerosa a 

atual situação de insatisfação do crédito da exequente, razão pela qual 

deve prosperar o pedido retro.

Dessa forma, EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetuada a penhora 

de bens que guarnecem a residência do devedor, que em tese reside no 

mesmo endereço de seu genitor (com observância ao art. 833 do 

CPC/2015), tantos quantos bastem à satisfação do crédito, devendo o 

meirinho listar, e demonstrar inclusive por foto os bens da residência e 

comodos.

Aproveitando a finalidade do mandado, intime-se o executado a fim de que 

informe como pretente satisfazer o crédito que perfaz a quantia de R$ 

2265,84.

Efetivada penhora, imediatamente realize-se avaliação dos bens 

penhorados.

Após a realização da penhora e da avaliação, INTIMEM-SE o executado da 

constrição, para manifestar no prazo legal.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018835-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUBES LISBOA RIBEIRO - ME (RÉU)

 

Tendo em vista a petição retro, impulso o feito a fim de intimar a parte a 

autora para requerer o que entender de direito no prazo de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010930-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SOUSA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010930-27.2018 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 09.10.2018, às 08:00 horas, que será realizada na Central de 
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Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a requerida para 

comparecerem à audiência, através de oficial de justiça, no endereço 

constante no Id 14031205, nos termos do despacho inicial. Intime-se o 

autor, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008625-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

M. V. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON DE MORAES RIBEIRO OAB - 010.960.901-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010930-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SOUSA COSTA (RÉU)

 

PJE 1010930-27.2018 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 09.10.2018, às 08:00 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a requerida para 

comparecerem à audiência, através de oficial de justiça, no endereço 

constante no Id 14031205, nos termos do despacho inicial. Intime-se o 

autor, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020722-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS COSTA NERES ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1020722-39.2017 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 15.10.2018, às 09:00 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a requerida para 

comparecerem à audiência, através de oficial de justiça, no endereço 

constante no Id 11904293, nos termos do despacho inicial. Intime-se o 

autor, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020722-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS COSTA NERES ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

 

PJE 1020722-39.2017 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 15.10.2018, às 09:00 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a requerida para 

comparecerem à audiência, através de oficial de justiça, no endereço 

constante no Id 11904293, nos termos do despacho inicial. Intime-se o 

autor, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022735-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1022735-11.2017 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 15.10.2018, às 10:00 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer 

à audiência, através de oficial de justiça, no endereço constante no Id 

13432751, nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, através de 

sua advogada para comparecerem à audiência, nos termos do despacho 

inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022735-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

 

PJE 1022735-11.2017 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 15.10.2018, às 10:00 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer 

à audiência, através de oficial de justiça, no endereço constante no Id 

13432751, nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, através de 

sua advogada para comparecerem à audiência, nos termos do despacho 

inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032018-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025016-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

CRISLAINE DA SILVA PINHEIRO MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a requerida para se manifestar sobre os documentos 

novos apresentados pela autora, no prazo de quinze dias (art. 437, § 1º, 

NCPC). E visando ao saneamento e organização do processo, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 156 de 229



atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019185-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES (ADVOGADO(A))

ELOIZA RODRIGUES DA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a parte ré, devidamente citada deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar defesa, assim, decreto sua REVELIA, nos termos 

do art. 344 do NCPC. Visando ao saneamento e organização do processo, 

em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intime-se 

a parte autora para, no prazo de quinze dias: a) Especificar que provas 

pretende produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua 

adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o 

motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que questões de 

direito que entende ainda controvertida e relevante para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 

de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029278-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE ALDO DUARTE FERRAZ (EXEQUENTE)

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.F. FERREIRA & MARTA A. FURQUIM FERREIRA LTDA (EXECUTADO)

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU (EXECUTADO)

ADEMIR ANTONIO BRUNETTO (EXECUTADO)

LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Diante da petição de Id 11914815, quanto a citação do executado 

Patrik Sango, deverá o oficial de justiça observar as regras do artigo 252 

do NCPC, assim, cite-se. Intime-se o exequente para se manifestar sobre 

as correspondências devolvidas dos demais executados, no prazo de 

cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022324-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG (ADVOGADO(A))

IVETE LUCIA VILAR DE QUEIROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação da autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000344-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAJA REZENDE DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LEANDRO FACCHIN ROCHA (ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO (REQUERENTE)

ANNE CAROLINE SCHOMMER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se a alteração dos patronos do autor, conforme requerido 

na petição de Id. 14171647. A parte autora peticiona informando que 

deixou de comparecer na audiência inicial de conciliação em razão da 

necessidade de ter que viajar para acompanhar sua esposa em 

tratamento médico (Id. 12532645). Ocorre que a impossibilidade de 

comparecimento do autor não é motivo plausível, até porque o seu 

advogado possui poderes para transigir (Id. 11315180 - art. 334, § 10, 

CPC), por isso a ausência injustificada do autor e/ou seu representante 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual 

aplico-lhe multa de 1% sobre o valor da causa, em favor do Estado (art. 

334, § 8º, CPC). No mais, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação do réu, no prazo de quinze dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028066-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA (ADVOGADO(A))

CLEONES CELESTINO BATISTA (REQUERENTE)

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, 

TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a perda do 

objeto da demanda, conforme registrado pelo TJMT (Id. 13043595), bem 

como sobre o interesse de ingresso na lide de Leandro Wilhelm, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016890-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (RÉU)

 

PJE 1016890-32.2016 Diante do pagamento do preparo da carta precatória 

(id 10427596), redesigno a audiência de conciliação para o dia 09.10.2018 

às 10h:00min a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Cite-se e intime-se a parte ré, Cavalli e Santos LTDA., no 

endereço especificado na petição de Id. 6142278, conforme despacho 

inicial. Expeça-se carta precatória a Comarca de Chapada dos Guimarães 

- MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023856-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES DA GUIA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023856-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES DA GUIA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 14887377 e suspendo o 

presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021928-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO LOPES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021928-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO LOPES DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 14860152 e suspendo o 

presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010118-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DA CRUZ DE ALVARENGA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010118-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINO DA CRUZ DE ALVARENGA 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, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022098-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER WILLIN MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022098-26.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: WAGNER WILLIN 

MARTINS Vistos. Retifique-se a autuação do polo ativo, conforme 

solicitado. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado 

da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe 

ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será 

contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, do 

NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022899-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022899-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFERSON RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora foi intimada para emendar a inicial 

no sentido de apresentar cópia do prévio requerimento administrativo com 

o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, assim 

como documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, entretanto trouxe aos autos apenas o primeiro documento 

solicitado. Sendo assim, intime-se novamente a parte autora para emendar 

a inicial, a fim de apresentar documentos de comprovação da 

hipossuficiência financeira, como CTPS, holerite, declaração de imposto de 

renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que a não 

comprovação acarretara o indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028792-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILL JACKSON XAVIER FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028792-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA RÉU: UILL JACKSON XAVIER FERREIRA 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029204-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CRRC SOLUCOES EM CREDITO, RISCO E RECUPERACAO DE CREDITO 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMI INDUSTRIA DE BARCOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Defiro o pedido na petição inicial, e nos termos do art. 98, § 6º, do 

CPC/15, faculto ao autor que o pagamento das custas judiciais e taxa seja 

feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de guia com 

a respectiva comprovação do pagamento no processo, ciente que o 
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inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC. Desse 

modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao 

primeiro pagamento. Comprovado o primeiro pagamento, volte-me concluso 

para despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM APARECIDO ALCANTARA DE FREITAS (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035261-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

FABRICIO ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003170-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASABIO DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1003170-61.2017 Vistos. Diante da certidão de Id 12840297, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 15.10.2018, às 10:30 

horas, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se e 

intime-se o requerido para comparecer à audiência, no endereço 

constante na inicial, nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, 

através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013785-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GARBIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

JULIANO NICOLAU DE CASTRO (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Não havendo irregularidades e estando o processo em ordem, dou 

o feito por saneado. Defiro a produção de prova pericial indireta postulada 

pela ré (Id. 12422046), nomeio como perita deste juízo a engenheira civil 

Marciane Prevedello Curvo, podendo ser localizada na Rua das Imbuias, n. 

74, Condomínio Alphaville Cuiabá, nesta Capital e contatada pelo Telefone: 

3619-5650 / 8414-4141, independentemente de compromisso (art. 466, do 

NCPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 

1º, II e III, do NCPC. Intime-se a expert para apresentar proposta de 

honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, 

II e III, do NCPC). Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo 

que os honorários serão pagos pela ré Solução Empreendimentos. O laudo 

deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). 

Defiro ainda a produção de prova oral, assim, após a realização da 

perícia, volte-me concluso para designação de audiência. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028833-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA SATURNINA NUNES (AUTOR(A))

VALDEVINA SATURNINA NUNES (AUTOR(A))

Rodrigo Pouso Miranda (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE SOUZA ROSA (AUTOR(A))

JESUINA NUNES CORREIA (AUTOR(A))

LEONICE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DE OLIVEIRA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que o pedido do réu está fundado em contrato de 

seguro, assim, com base no art. 125, inciso II, do NCPC, DETERMINO a 

citação da denunciada Mapfre Seguros (Id. 11087727), para, querendo, 

contestar a ação. O denunciante deverá providenciar a citação da 

denunciada, nos prazos referidos no artigo 131 e parágrafo único do 

Novo Código de Processo Civil, sob pena de a ação prosseguir somente 

contra ele, denunciante (artigo 131, caput, NCPC). Intime-se o réu para se 

manifestar sobre a petição e documentos apresentados pelo autor (Ids. 

11233630, 11233638, 11233643 e 11233671), no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, o processo ficará suspenso até que seja efetivada a citação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003170-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASABIO DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

 

PJE 1003170-61.2017 Vistos. Diante da certidão de Id 12840297, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 15.10.2018, às 10:30 

horas, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se e 

intime-se o requerido para comparecer à audiência, no endereço 

constante na inicial, nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, 

através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017328-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

ARNILDO LOPES MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 13958227. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por 

Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Arnildo 

Lopes Mendes em desfavor do Banco Bonsucesso S/A e Banco BMG, 

aduzindo que os réus vêm descontando mensalmente de sua folha de 

pagamento, valores referentes a um contrato de empréstimo consignado e 
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outro de cartão de crédito, os quais afirma desconhecer. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão 

dos descontos, até julgamento de mérito. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a dilação probatória acerca da formalização ou não 

do pacto pelo autor, ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já 

que os descontos estão sendo realizados desde setembro/2017. Não 

bastasse isso, o autor não demonstrou que os requeridos, em uma 

eventual sentença de procedência, não poderão restituí-lo integralmente e 

devidamente corrigido os descontos efetuados. Nesse contexto, ausentes 

os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. E quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação aos requeridos, 

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, devendo os réus apresentarem os contratos que deram 

ensejo aos descontos questionados. Designo o dia 15/10/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, que será 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031315-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARBOSA GODINHO (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025007-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO MARQUES DE BRITO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025007-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO MARQUES DE BRITO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014552-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RBM IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

JANAINA DELLAPE (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IVONILDA CARVALHO DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, 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 (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

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

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

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

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

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

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014552-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RBM IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

JANAINA DELLAPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONILDA CARVALHO DE CAMPOS (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, 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 (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

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

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

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

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

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

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016238-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (REQUERENTE)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZALPINO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016238-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (REQUERENTE)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZALPINO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001583-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EXEQUENTE)

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA NEVES (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014291-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO (ADVOGADO(A))

EDMILSON PEDRO M AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 
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justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014291-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO (ADVOGADO(A))

EDMILSON PEDRO M AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032196-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

CATARINO CLEIDE PEREIRA PAIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009068-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE LUCY NARY BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022577-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE PIMENTA SALDANHA (AUTOR(A))

CESAR AUGUSTO TAQUES SALDANHA (AUTOR(A))

DULCILENE AGUIDA PIMENTA SALDANHA (AUTOR(A))

DIOGO TRINDADE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Andrea Bandeira de Mello (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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018973-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

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

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

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

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

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

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004506-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009240-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PINHO SILVA (ADVOGADO(A))

JANE MULLER (RÉU)

ELSON DE QUADROS (RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009240-94.2017 Verifica-se que o requerido Elson de Quadros, 

compareceu espontaneamente a audiência de conciliação, conforme termo 

de Id 9030112, entretanto deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa (ID 10058611), assim, decreto sua REVELIA, sem aplicar seus 

efeitos, nos termos do art. 345, I do NCPC. Antes de analisar o pedido de 

justiça gratuita formulado pela requerida, Jane Muller, intime-a para 

comprovar a sua necessidade dos benefícios, nos termos da Lei 1.060/50, 

bem como nos art. 99, §2, NCPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo supracitado, volte-me o processo concluso para saneamento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029434-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO WEBER (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029434-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LAURO WEBER REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA, FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Vistos. Verifica-se que o autor 

pretende ser indenizado por supostos danos morais sofridos, todavia, 

deixou de atribuir o valor ao mesmo, assim, intime-se a parte autora para 

informar com clareza o valor da indenização que pretende receber, 

inclusive, se for o caso, corrigir o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029457-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO (EXEQUENTE)

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GUZATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029457-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO EXECUTADO: ROGERIO GUZATTI Visto. 

Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018973-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

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

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

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

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

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

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017973-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

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

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

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

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

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

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017973-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

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

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

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

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

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

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 
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atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

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

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015382-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR REGINATO (ADVOGADO(A))

SAMIA JASSIN ALI AKRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA SILENE PADILHA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803131 Nr: 9587-86.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

NIVALDO JUNIOR ALT PULQUEIRO, RECANTO CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA, DAVID CELSON FERREIRA LIMA, SEGURADORA MAPFRE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI R. 

SILVA - OAB:10361 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VIVIANA KARINE 

DELBEN FERREIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 

9587-86.2013.811.0041, Protocolo 803131, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 217951 Nr: 26666-59.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL CÂNDIDO ROSA JÚNIOR, SUZY SOUZA 

DE OLIVEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, WAGNER MOREIRA GARCIA - OAB:9.268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, em cumprimento à 

determinação de inclusão do(s) bem(ns) no leilão da próxima temporada, 

impulsiono o feito a fim de intimar as partes quanto ao Leilão Judicial que 

será realizado nos dias 09 e 18 de outubro de 2018, no Auditório Antônio 

Elisandra (Av. São Sebastião, Nº 1.447, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT), 

conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nº 10.175.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 104672 Nr: 17308-75.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLUB - ASSOCIAÇÃO DOS PROFISS. 

LIBEIRAIS UNIVERS. DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463/MT, WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - 

OAB:10400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA CRISTINA SANTANA 

MATOS - OAB:OAB/DF 48.404

 Vistos.

Seguem as informações necessárias ao Recurso de Agravo de 

Instrumento, nº 1009231-27.2018.8.11.0000 - 3ª Secretaria da Câmara de 

Direito Privado, interposto por Edmundo da Silva Taques, em desfavor de 

Associação dos Profissionais Liberais Universitarios do Brasil - Aplub, 

digitada em impressa em uma lauda, tão somente no anverso.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Após, volte-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1061589 Nr: 51682-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AMERICANAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento dos 

honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1112293 Nr: 15633-86.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANM, JORGE FERNANDO MACEDO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143294 Nr: 28811-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENDESKI ALUMINIO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. CARMO - 

OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUMAO - 

OAB:4062

 Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 
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PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Revisional de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela promovida por 

Sendeski Alumínio Comércio de Alumínio Ltda. –ME (D´Alumínio Comércio) 

em desfavor de Rede Cemat Centrais Elétricas Matogrossenses (Empresa 

do Grupo Energisa) para determinar a revisão do consumo de energia 

elétrica dos meses de junho e julho de 2016, pela média dos últimos cinco 

meses.Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com fulcro no artigo 85, § § 2º e 8º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1108095 Nr: 13911-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA COSTA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e 

Indenização Por Danos Morais Com Pedido Liminar de Tutela de Urgência 

promovida por Alessandra da Costa Conceição em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, para confirmar a liminar 

deferida às fls. 28/30 e determinar a revisão do consumo de energia 

elétrica dos meses de outubro a dezembro de 2015 e de janeiro a abril de 

2016, pela média dos últimos doze meses de faturamento, devendo a 

requerida devolver em dobro o que autora pagou em excesso, à titulo de 

consumo nas faturas com vencimento em novembro e dezembro de 

2015.Condeno a requerida a indenizar os danos morais experimentados 

pela autora que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos 

pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.Considerando que 

a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 

2º e 8º c/c o parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de 

setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129144 Nr: 22670-67.2016.811.0041

 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: ADENIL MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989/MT, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isso, JULGO EXTINTA a Ação de Indenização por Danos Morais 

Com Antecipação de Tutela promovida por Adenil Maria da Costa em 

desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, com 

fundamento no artigo 485, V, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do NCPC, todavia, 

considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, ficará suspenso o 

pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50).Certificado o trânsito em julgado, 

dê-se baixa na distribuição e arquive-se, com as cautelas de estilo.Cuiabá, 

3 de setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103848 Nr: 12066-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAUDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINI GIRARDI - OAB:32.349/SC

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1020451 Nr: 32159-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113485 Nr: 16114-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE PIMENTEL FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027375 Nr: 35546-88.2015.811.0041

 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: LUCINDA DE AMORIM DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JÚNIOR - 

OAB:267.547/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1148293 Nr: 30928-66.2016.811.0041

 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: DORA MARIA DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 
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S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1158112 Nr: 35122-12.2016.811.0041

 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: MARILENE MARQUES DOS SANTOS DUTRA

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 456802 Nr: 27393-42.2010.811.0041

 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: LUIZA MATOS PINHEIRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, querendo, se 

manifestar sobre o retorno dos autos da Instância Superior e, ainda, sobre 

a petição apresentada pela parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161927 Nr: 36733-97.2016.811.0041

 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: FRANCISCO KLEBER DE ALBUQUERQUE-ME, 

FRANCISCO KLEBER DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes 

promovida por Francisco Kleber de Albuquerque – mE (Sorveteria 

Tropycalle) em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, para condenar a requerida ao pagamento do dano material 

correspondente ao valor do sorvete que estragou constante do relatório 

de estoque e lucros cessantes correspondente ao final de semana em 

que a sorveteria ficou fechada, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença, conforme acima explicitado.Considerando que a autora decaiu 

de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento integral das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º c/c o 

parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. Certificado 

o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de setembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 362799 Nr: 32257-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALETEIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CODIGO - 362799Visto.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS às fls.397/399, aduzindo que 

a decisão de fls.382/383 foi omissa, vez que não especificou os índices 

de atualização para a condenação e nem fixou os honorários 

advocatícios.A embargada apesar de intimada para se manifestar 

quedou-se inerte conforme certidão de fl. 107.É o relatório.Decido.O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).Realmente 

verifica-se a existência da omissão apontada nos Embargos de 

Declaração quanto a fixação dos índices de atualização da condenação e 

dos honorários advocatícios. Assim, tem-se que os juros de mora devem 

fluir a partir permanece tal como lançada.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá - 

MT, 03 de setembro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 359658 Nr: 29660-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 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: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Código n. 359658

 Visto.

 Diante da satisfação da obrigação, informada pelo exequente (fl. 512), 

JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032197-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032197-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA MADALENA FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 
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Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030769-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROBERTO PALMEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030769-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO ROBERTO PALMEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 
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encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028971-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ESCOLASTICO CORREA NETO (AUTOR(A))

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028971-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARNALDO ESCOLASTICO CORREA NETO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 
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pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GILCINEI NEGRAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001022-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILCINEI NEGRAO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 
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distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037725-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

JOSE VANDERSON DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037725-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE VANDERSON DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, 

e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 
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Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000117-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CONCEICAO SANTANA (AUTOR(A))

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 (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000117-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL DA CONCEICAO SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas 

partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027589-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 05 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016413-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016413-09.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Defiro o pedido de ID- 13574547 - Pág. 1. 

Expeça-se alvará em favor da exequente no valor depositado nos autos, 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de setembro 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022601-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROQUE DURANTE (AUTOR(A))

OILSON AMORIM DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1022601-18.2016 Vistos. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. O réu 

apresenta contestação (Id 5833106), arguindo em preliminar a ilegitimidade 

passiva, com relação aos danos morais e materiais, vez que não praticou 

qualquer ato ilícito indenizável. Impugna os benéficos da justiça gratuita, 

sob alegação de que não há qualquer comprovação da hipossuficiência 

do autor, além do advogado do autor não ter poderes específicos para 

realizar em nome do autor o requerimento. Réplica Id 6662768. Inicialmente, 

quanto a impugnação aos benefícios da justiça gratuita incumbe a parte 

requerida demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o 

beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar 

os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, pelo holerite de Id 4363685 e declaração de 

hipossuficiência, assinada pelo autor, Id 4363678, restou comprovado a 

incapacidade financeira do autor, conforme disposto no art. 7º da Lei 

1060/50, confira-se: “Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase 

da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que 

prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

sua concessão”. “APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

LEI 1.060/50. É ônus que incumbe ao impugnante a demonstração de que a 

parte contemplada pelo beneplácito da AJG possuem condições de 

custear a demanda, não o fazendo se mantém a presunção de 

necessidade. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70045746005, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 08/03/2012) Negritei e grifei Com essas 

considerações, REJEITO a impugnação à concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita. Com relação à preliminar suscitada de ilegitimidade, vale 

registrar que a carência da ação pode ser verificada quando faltar uma 

das condições da ação, quais sejam, ausência de legitimidade ou de 

interesse processual (artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil). 

Registre-se que partes legítimas são as pessoas titulares da relação 

jurídica material objeto da demanda, sendo autor aquele que atribui a si o 

direito que pleiteia e réu aquele a quem o autor atribui o dever de 

satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é uma das condições da 

ação (art. 18, do NCPC, e também art. 485, VI, do mesmo diploma legal) – 

não se confunde com o próprio mérito. Neste caso ela se restringe a uma 

análise superficial acerca da pessoa que se apresenta como titular do 

direito correspondente à providência judicial que pede, sendo analisada 

em tese. Dessa forma, uma parte é chamada autora porque se apresenta 

ao Estado-juiz como detentora do direito que alega, tendo legitimidade ativa 

para propor a ação – ou seja, iniciar um processo – contra o réu, que por 

ser aquele que, supostamente, satisfará a pretensão indicada pelo autor, 

tem legitimidade passiva para tanto e dessa forma figura no processo 

como aquele de quem o autor exige o cumprimento da obrigação a ele 

demandada. No caso em apreço, é certo que o autor busca indenização 

por danos morais por ter tido seu nome incluído nos órgãos de proteção 

ao crédito por suposto atraso contrato de empréstimo, que alega que não 

assinou como avalista, assim, demonstrado a princípio a legitimidade da 

parte requerida para figurar no polo passivo da ação, rejeito a preliminar. 

O ônus da prova foi invertido na decisão de Id 4632913. DEFIRO a 

produção de prova pericial postulada pelo autor (Id 8739478) e nomeio 

como perito do Juízo Thyago Jorge Machado – perito grafotécnico, 

podendo ser contatado pelo e-mail tmachado@forenselab.com e pelo 

telefone (65) 98112-2338, independentemente de compromisso (art. 466 

do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob 

pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se o 

perito nomeado para apresentação dos honorários periciais, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a 

proposta dos honorários nos autos, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC). É válido 

registrar que 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. Desta forma, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, e 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 princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela requerida, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

Com efeito: “[...]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.[...]”. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz 

Lopes do Canto, Julgado em 14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo 

concordância quanto aos honorários pericias, a parte requerida deverá 

efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado 

para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo deverá ser 

entregue no prazo de trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Após, cumprida 

as determinações acima, bem como apresentado o laudo pericial 

manifestem-se as partes e venham-me o processo conclusos para 

sentença. No mais, indefiro o pedido de Id 8739478, para apreciação de 

liminar, vez que a mesma já foi analisada e indeferida através da decisão 

de Id 4632913. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023580-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JAYNE BRAZ DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BORIS FELSKY DOS ANJOS (REQUERIDO)

PEDRO OVELAR (ADVOGADO(A))

KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1023580-43.2017 Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Os 

requeridos apresentam contestação (Id 10464942) postulando, 

inicialmente, pela concessão do segredo de justiça nos termos da 

resolução 1.605/2000. Alegam, em preliminar, a ilegitimidade passiva do 

hospital afirmando que a autora não apontou qualquer falha ou defeito na 

prestação de serviço que porventura tenha sido cometida pelo hospital, 

ressaltando que apenas prestou o serviços hospitalares de hotelaria, 

fornecimento de equipamentos, exames e centro cirúrgico, não podendo 

ser responsabilizado por suposta falha técnica adstrita ao profissional 

médico que não possui vínculo empregatício com o hospital. A autora 

apresenta réplica através do Id. 10747558, postulando pela decretação de 

revelia do médico requerido, sob argumento de que a contestação 

apresentada no dia 05.10.2017 não abre. Inicialmente, indefiro o pedido de 

segredo de justiça postulado na contestação, por não envolver interesses 

especificados no artigo 189 do NCPC, e a Resolução 1.605/2000 não trata 

de segredo de justiça. Apenas por amor ao debate, ressalto que 

considerando a juntada de fotografias da autora que revelam sua 

intimidade, há a necessidade de decretação de segredo de Justiça 

somente das fotos da autora. Primeiramente, com relação à preliminar 
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suscitada de ilegitimidade passiva, vale registrar que a carência da ação 

pode ser verificada quando faltar uma das condições da ação, quais 

sejam, ausência de legitimidade ou de interesse processual (artigo 485, VI 

do Novo Código de Processo Civil). Registre-se que partes legítimas são 

as pessoas titulares da relação jurídica material objeto da demanda, sendo 

autor aquele que atribui a si o direito que pleiteia e réu aquele a quem o 

autor atribui o dever de satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é 

uma das condições da ação (art. 18, do NCPC, e também art. 485, VI, do 

mesmo diploma legal) – não se confunde com o próprio mérito. Neste caso 

ela se restringe a uma análise superficial acerca da pessoa que se 

apresenta como titular do direito correspondente à providência judicial que 

pede, sendo analisada em tese. Dessa forma, uma parte é chamada 

autora porque se apresenta ao Estado-juiz como detentora do direito que 

alega, tendo legitimidade ativa para propor a ação – ou seja, iniciar um 

processo – contra o réu, que por ser aquele que, supostamente, satisfará 

a pretensão indicada pelo autor, tem legitimidade passiva para tanto e 

dessa forma figura no processo como aquele de quem o autor exige o 

cumprimento da obrigação a ele demandada. Quanto a alegação de 

ilegitimidade passiva do Hospital Karol Wojtyla, afirma que o médico 

requerido, responsáveis pelo procedimento não mantém qualquer vínculo 

empregatício a justificar sua condenação, não apresentando nenhuma 

prova de suas alegações, até mesmo porque, o hospital, ora réu, como 

prestador de serviços, responde por danos causados aos seus 

pacientes, caso haja erro do médico que nele atua, assim rejeito esta 

preliminar. Vejamos entendimento pacífico em nossos tribunais: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - APELAÇÕES CÍVEIS DOS RÉUS E REEXAME 

NECESSÁRIO - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - 

AFASTADA - HOSPITAL INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ERRO MÉDICO - NEXO 

CAUSAL CONSTATADO - VÍTIMA NASCITURO - SEQUELA IRREVERSÍVEL 

- PENSÃO MENSAL DEVIDA - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO MANTIDA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR MANTIDO - RECURSOS 

VOLUNTÁRIOS E REEXAME CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] Ilegitimidade 

afastada. 2. O hospital integrante do Sistema Único de Saúde, como 

prestador de serviços, responde pelos danos causados aos seus 

pacientes, sem que se perquira acerca da culpa, incidindo a regra do art. 

14 , caput, do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço. Havendo falha na atuação do médico que nele atua, a 

responsabilidade do nosocômio é decorrência lógica. Ilegitimidade 

afastada. 3. A responsabilidade civil do Poder Público por atendimento 

prestado em estabelecimento sob sua responsabilidade se dá conforme a 

regra do artigo 37, §6º da CF . Na hipótese, restou demonstrado que a 

sequela apresentada pelo co-autor decorre de erro médico realizado em 

hospital integrante do Sistema Único de Saúde. Responsabilidade do 

Município configurada. 4. Pensionamento mensal vitalício devido, desde o 

evento danoso, sem que haja limitador da expectativa de vida laborativa, 

eis que a lesão é irreversível. Precedentes do STJ. 5. Verificado o fato 

(erro médico), a responsabilidade do município, do nosocômio e do 

profissional, o dano suportado pelos autores e o nexo de causalidade, 

resta configurado o dano moral in re ipsa. (...)” (TJMS - Processo: 

Apelação REEX 00223843220098120001 - Relator(a): Des. Marco André 

Nogueira Hanson - Julgamento: 04/11/2014 - Órgão Julgador: 3ª Câmara 

Cível - Publicação: 05/11/2014) Negritei e grifei Considerando que o médico 

Boris Felsky apresentou, tempestivamente, contestação (Id 10464942) não 

há que se falar em decretação da revelia como postulado pela autora. 

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não 

havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado e 

passo à sua instrução. O ônus da prova foi invertido através da decisão 

de Id 9279185. DEFIRO a produção de prova pericial, direta e indireta, 

postulada pelos réus (Id. 11513978), e NOMEIO como perito judicial o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, com consultório no INEC, com endereço à 

Avenida Das Flores, nº 941, sala 201, Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (NCPC 

art. 466). Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob 

pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Após, 

intime-se o Perito Judicial para apresentar, no prazo de 05 dias, proposta 

de honorários, e contatos profissionais, em especial endereço eletrônico 

para onde serão dirigidas as intimações, conforme determina o artigo 465, 

§ 2º do Novo Código de Processo Civil. Com a proposta nos autos, 

intimem-se as partes, para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, §3º, NCPC), sendo que os honorários serão pagos pelos 

requeridos nos termos do art. 95 do NCPC. No mais, sendo a matéria 

discutida de direito e fatos provados por documental, indefiro a prova oral 

pretendida pelos réus. Após, cumprida as determinações acima, bem 

como apresentado os laudos periciais manifestem-se as partes, no prazo 

de 15(quinze) dias, e após volte-me o processo concluso para sentença. 

Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021256-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BENTO (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021256-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS BENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Defiro o pedido de ID- 13917486 - Pág. 1. Expeça-se 

alvará em favor da exequente no valor depositado nos autos, 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de setembro 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000479-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO ALVES 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000479-74.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MURILO ALVES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Defiro o pedido de ID- 14195194 - Pág. 1. 

Expeça-se alvará em favor da parte exequente no valor depositado nos 

autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de setembro 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015836-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

EDMAR DE SOUSA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015836-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMAR DE SOUSA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Defiro o pedido de ID- 14815696 - Pág. 1. 

Expeça-se alvará em favor da parte exequente no valor depositado nos 

autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de setembro 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017328-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

ARNILDO LOPES MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 13958227. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por 

Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Arnildo 

Lopes Mendes em desfavor do Banco Bonsucesso S/A e Banco BMG, 

aduzindo que os réus vêm descontando mensalmente de sua folha de 

pagamento, valores referentes a um contrato de empréstimo consignado e 

outro de cartão de crédito, os quais afirma desconhecer. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão 

dos descontos, até julgamento de mérito. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a dilação probatória acerca da formalização ou não 

do pacto pelo autor, ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já 

que os descontos estão sendo realizados desde setembro/2017. Não 

bastasse isso, o autor não demonstrou que os requeridos, em uma 

eventual sentença de procedência, não poderão restituí-lo integralmente e 

devidamente corrigido os descontos efetuados. Nesse contexto, ausentes 

os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. E quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação aos requeridos, 

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, devendo os réus apresentarem os contratos que deram 

ensejo aos descontos questionados. Designo o dia 15/10/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, que será 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021990-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA EUGENIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Não havendo irregularidades e estando o processo em ordem, dou 

o feito por saneado. Defiro o pedido da parte ré para realização de prova 

pericial (Id. 11517126). Nomeio como perito deste juízo a empresa Real 

Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. 

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do NCPC). Com a 

proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão 

pagos pela requerida. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Com relação a prova oral, analisarei a necessidade 

de sua produção após a realização da perícia. Intime-se a requerida para 

se manifestar sobre a informação da autora de descumprimento da liminar 

(Id. 12581798), no prazo de cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 

de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008529-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAOR ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Não havendo irregularidades e estando o processo em ordem, dou 

o feito por saneado. Defiro o pedido da parte autora para realização de 

prova pericial (Id. 12251351). Nomeio como perito deste juízo a empresa 

Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. 

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do NCPC). Com a 

proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 
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de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC). É válido registrar que 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. Desta forma, sendo a autora beneficiária da justiça 

gratuita, e 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. 

Em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência do autor, entendo perfeitamente possível que tal encargo 

seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar o montante 

despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. Com efeito: 

“[...]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.[...]”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo concordância 

quanto aos honorários pericias, a parte requerida deverá efetuar o 

depósito, em 05 (cinco) dias, devendo em seguida ser intimado o perito 

para dar início aos trabalhos. O laudo deverá ser entregue no prazo de 

trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021808-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

CLEYBSON SANTOS CAETANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021808-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEYBSON SANTOS CAETANO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Defiro o pedido de ID- 14310862 - Pág. 1/2. 

Expeça-se alvará em favor da parte exequente no valor depositado nos 

autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de setembro 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012320-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO FERREIRA TRIGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012320-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO FERREIRA TRIGO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente no valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de setembro 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000041-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY CANDIDA DA FONSECA (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000041-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUELY CANDIDA DA FONSECA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Defiro o pedido de ID- 

14316060 - Pág. 1/2. Expeça-se alvará em favor da parte exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de setembro 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025700-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JOSE PASQUALLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

SERGIO ADAO SIMIAO (REQUERENTE)

REGINA APARECIDA VERSOZA SIMIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA (ADVOGADO(A))

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Diante da ordem proferida nos autos do Recurso Especial número 

1.63.428/SC (2016/0285000-5), de relatoria do Ministro Luiz Felipe 

Salomão, certifique-se o sobrestamento deste feito até o julgamento da 

controvérsia repetitiva: da possibilidade de cumulação ou não da 

indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de 

inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto do contrato de compra e venda. Intimem-se as partes 

dessa decisão, cientes de que deverão dar prosseguimento ao feito após 

a solução da Corte Superior. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023963-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECSAMIA GOMES OLIVER DURAN (REQUERENTE)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1023963-55.2016 Visto. Sendo as partes legítimas e estando 

devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem 

sanadas, dou o feito por saneado. O ônus da prova foi invertido na 

decisão Id 4573809. Defiro o pedido da parte ré para realização de prova 

pericial (Id. 10603559). Nomeio como perito deste juízo a empresa Real 

Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para 

apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de 

especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 

cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão arcados pela 

requerida nos termos do art. 95, caput, NCPC, considerando que postulou 

pela realização da mesma. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta 
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dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria discutida de 

direito e fatos provados por documentos, indefiro a prova oral pretendida. 

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado os 

laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e 

após volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

K. DA SILVA SOUZA - ME (RÉU)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(RÉU)

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

IVANIR PALHANO DE SOUZA (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os Embargos de Declaração opostos por Eduardo Neves de Oliveira (Id. 

12603982) e K da Silva ME (Id. 12591516), verifica-se que o objetivo das 

embargantes é unicamente rediscutir a matéria, já que não vislumbro tais 

vícios apontados, motivo pelo qual os referidos embargos merecem total 

rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar o que foi 

desfavorável aos embargantes. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei. Com essas considerações, REJEITO os 

embargos de declaração opostos por Eduardo Neves de Oliveira (Id. 

12603982) e K da Silva ME (Id. 12591516). No tocante aos embargos 

manejado por Liderplan (Id. 12591247), verifica-se que realmente não 

houve arbitramento de honorários de sucumbência, apesar de o pedido do 

embargado ter sido improcedente em relação à ele. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração de Id. 12591247, 

ficando a sentença de Id. 12433313 assim redigida: “Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Anulação de Negócio Jurídico, Reparação de Perdas, Danos Morais com 

Tutela de Urgência Antecipada promovida por Eduardo Neves de Oliveira 

em desfavor de Ivanir Palhano de Souza, K & K Assessoria e Consultoria, 

Karla da Silva Souza e Banco Pan, para declarar a nulidade do contrato de 

empréstimo consignado realizado entre o autor e o Banco Pan, discutido 

nestes autos, bem como para suspender os descontos realizados em 

folha de pagamento do requerente. O autor deverá devolver ao banco o 

valor que recebeu, a título de empréstimo consignado, corrigido pelo INPC 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da 

transferência para a sua conta. Condeno o Banco ao pagamento em dobro 

dos valores descontados da folha de pagamento do autor, também 

corrigidos pelo INPC e juros de mora a partir do efetivo desembolso. 

Condeno os requeridos Banco Pan, Ivanir Palhano de Souza, K & K 

Assessoria e Consultoria, representada por Karla da Silva Souza, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data 

desta sentença, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a data do evento danoso. O valor a ser devolvido pelo autor 

ao Banco Pan, referente ao valor do empréstimo recebido, deverá ser 

abatido da quantia a ser paga pelo Banco Pan a título e indenização por 

danos morais. Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos 

pedidos, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor total do débito apurado, devidamente atualizado, com fundamento 

nos artigos 85, § 2º e 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo o valor apurado ser dividido entre os requeridos. Com 

mesmo fundamento, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

Eduardo Neves de Oliveira em desfavor do réu Liderplan. Condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais dispendidas pela Liderplan e 

honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, com fundamento nos artigos 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, entretanto, considerando que ele é beneficiário da justiça 

gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa 

satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”. Permanecem os 

demais termos da sentença como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019151-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

FERNANDA MALUF FERREIRA (AUTOR(A))

STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA (AUTOR(A))

ANA KELCIA MALUF (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do processo. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. No tocante às custas 

processuais, convém registrar que a parte autora não é beneficiária da 

justiça gratuita, e ausente disposição, deverá ser suportado pela 

requerida. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo após 

as baixas e anotações pertinentes. Oficie-se como requerido. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022302-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ELEONOR BOTEGA (EXEQUENTE)

CLAUDIA FREIBERG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O Executado Banco do Brasil S.A oferta impugnação ao 

cumprimento de sentença, arguindo preliminar de necessidade de 

suspensão do feito para aguardar o julgamento do recurso repetitivo nº 

1.438/263 – SP; da ilegitimidade ativa da autora, em razão da ausência de 

comprovação de relação com o Idec; assevera a ocorrência de 

prescrição, vez que o transito em julgado da ação de conhecimento se 

deu em 27/10/2009, com prazo de cobrança individual até 27/10/2014, 

todavia, este cumprimento de sentença foi ajuizado em 06/12/2016. No 
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mérito alega a necessidade de liquidação por artigos da sentença. Traça 

os parâmetros para a liquidação, aduzindo a inexistência de condenação 

sobre os juros remuneratórios. Que a atualização monetária deve se dar 

pelos índices da poupança e que os juros de mora devem incidir a partir 

citação no cumprimento de sentença. Sustenta que não se podem incluir 

expurgos de planos econômicos subsequentes. Por fim, aduz que é 

indevido o arbitramento de honorários para esta fase. (Id. 5553575). A 

impugnada/exequente se manifesta, rebatendo as matérias ventiladas, 

pugnando pela rejeição da impugnação (Id. 12370206). Decido. 

Primeiramente, não há falar em suspensão, vez que o referido recurso 

especial (n. 1.438/263 – SP) se restringe as execuções da sentença 

proferida na ação civil pública em desfavor do Banco Nossa Caixa, e o 

título utilizado nesta demanda é a ação civil pública contra o Banco do 

Brasil. E, em sede de recurso repetitivo – REsp 1.391.198 – RS – o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento pela abrangência 

nacional do título, podendo o beneficiário ajuizar o cumprimento individual 

da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, e que 

os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa 

independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do 

Idec. Confira-se a ementa do REsp n. 1.391.198 – RS: “AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA 

CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA 

AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO 

BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 

(PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO 

COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA 

SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins 

do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo 

Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, 

na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do 

Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários 

sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano 

Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os 

detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, 

independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, 

reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento 

individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito 

Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - 

também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte 

ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento 

individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 

1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição 

Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido” (REsp 

1.391.198/RS, Rel. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 

13/08/2014, DJe 02/09/2014). Negritei. Portanto, não há falar em nulidade 

do cumprimento de sentença proposto pela Exequente, muito menos sua 

ilegitimidade. Por outro lado, no tocante à prescrição, o STJ já pacificou 

entendimento no sentido de que o pedido de devolução dos expurgos 

inflacionários dos depósitos de caderneta de poupança é direito pessoal e 

os juros remuneratórios, nas contas poupança, agregam-se ao principal, 

desvinculando-se de sua natureza acessória. Sendo assim, o prazo para 

executar a sentença proferida em ação coletiva é de cinco anos, 

contados da data em que a decisão se tornou definitiva, o que no caso 

ocorreu em 27/10/2009, encerrando-se em 27/10/2014. A presente ação 

foi ajuizada em 06/12/2016, de modo que transcorrido lapso temporal 

superior ao prazo prescricional quinquenal, ocorre a prescrição do direito 

da autora. E, apesar de a autora afirmar que a interposição pelo Ministério 

Público do Distrito Federal de Medida Cautelar de Protesto, objetiva a 

interrupção do prazo prescricional, tal medida não tem o condão de 

interromper o prazo para os credores individuais. Veja-se: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - APADECO – EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS COM REFLEXO EM CADERNETA DE POUPANÇA – 

PLANOS ECONÔMICOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PRECEDENTE DA 

TURMA – RECURSO DESPROVIDO. I - Nas execuções 

individuais/cumprimento de sentença, o prazo prescricional é o quinquenal, 

próprio das ações coletivas, contado a partir do trânsito em julgado da 

sentença coletiva, nos termos do precedente firmado no julgamento dos 

recursos especiais 1.275.215/RS e 1.276.376/PR, Dje 1º.2.2012. II – (...). 

III. Agravo regimental não provido”. (STJ – 4ª Turma - AgRg no AREsp 

123491 / PR – Ministro Marcos Buzzi – julgado em 28/08/2012). Negritei e 

grifei “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA 

COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento sedimentado pelo col. 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 

1.273.643, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos "no âmbito 

do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento 

da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida 

em Ação Civil Pública". 2. Expirado o prazo quinquenal para o ajuizamento 

da execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, 

impõe-se o reconhecimento da prescrição. 3. A atuação do Ministério 

Público encerra-se com a prolação da sentença genérica, uma vez que a 

execução individual da ação civil pública é divisível e personalizada, 

ficando a liquidação/cumprimento de sentença sob a incumbência do 

possuidor do direito material discutido. Precedentes deste Tribunal. 4. A 

medida cautelar interposta pelo MPDFT não tem o condão de interromper, 

para os credores individuais, a prescrição do prazo da execução do 

decisum proferido na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9. 5. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-DF 07041849020178070001 

DF 0704184-90.2017.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, Data de Julgamento: 23/08/2017, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

negritei e grifei. “APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X BANCO DO BRASIL - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE POUPANÇA - SENTENÇA COLETIVA - 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL - LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO 

-PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - MEDIDA 

CAUTELAR DE PROTESTO - DESCABIMENTO. 1- "Os poupadores ou seus 

sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, 

independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do 

Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida 

na Ação Civil Pública n.1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível 

da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". 2- "No âmbito do 

Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da 

execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em 

Ação Civil Pública". 3-"Tratando-se o caso dos autos de cumprimento de 

sentença de ação coletiva ajuizada no interesse de direitos individuais 

homogêneos, a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério 

Público do Distrito Federal não possui o condão de interromper o prazo 

prescricional para a interposição do presente cumprimento, pois o MP não 

possui legitimidade para o ajuizamento da referida medida." (TJ-MG - AC: 

10151150043645001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/07/2017) Negritei e grifei Com essas considerações, diante 

da ocorrência da prescrição, JULGO EXTINTO o Cumprimento de 

Sentença, nos termos do artigo 487, II do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este último arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, com base no art. 85, § 2º, NCPC, contudo, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, arquive-se. Publique-se. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000271-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VIEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1000271-90.2017.8.11.0041 Visto. Pedro Vieira do Carmo, 

qualificado nos autos, ajuíza Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito 

c/c Tutela de Urgência em desfavor de Energisa – Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, igualmente qualificada, alegando que a 
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requerida gerou faturas dos meses de outubro a dezembro de 2015 e de 

janeiro a novembro de 2016, com média de consumo e valores muito alto 

por residirem apenas quatro pessoas na residência, pelo que requer a 

tutela de urgência para que a requerida não promova a interrupção 

indevida da energia e não insira seu nome no cadastro de inadimplentes. 

No mérito, pugna pela revisão das faturas dos meses de outubro a 

dezembro de 2015 e janeiro a novembro de 2016, pela média dos últimos 

doze meses, condenando a requerida ao pagamento de danos morais 

correspondente a trinta e cinco salários mínimos. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte entendeu serem necessários. Foi deferida a 

antecipação da tutela determinando que a requerida se abstivesse de 

suspender o fornecimento de energia elétrica do autor, sob pena de multa; 

determinada a inversão do ônus da prova; designada audiência de 

conciliação e concedidos os benefícios da justiça gratuita á parte autora ( 

Id. 4573531). A audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera 

(Id. 5489079). A contestação e documentos foram apresentados pela 

requerida, tendo alegado que inexiste qualquer irregularidade no medidor 

que pudesse ocasionar o aumento injustificado das faturas de consumo 

de energia elétrica da unidade consumidora e que os débitos impugnados 

são exigíveis e que as faturas estão regulares, inexistindo danos morais, 

requerendo a improcedência dos pedidos formulados e, em pedido 

alternativo seja os danos morais fixados de acordo com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento do valor. A impugnação 

à contestação veio aos autos (Id. 8239906). As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir (Id. 8740014), tendo a parte autora 

manifestado (Id. 9052820), decorrendo o prazo para manifestação da 

parte ré, conforme certificado nos autos (Id. 9842492). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade do Débito c/c 

Tutela de Urgência promovida por Pedro Vieira do Carmo em desfavor de 

Energisa – Mato Grosso – distribuidora de Energia S/A e, por se tratar do 

processo de menor complexidade, passo a julgá-lo. O feito comporta o 

julgamento nos estado em que se encontra, pois há nos autos elementos 

de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído, até porque as partes ao serem 

intimadas para especificarem as provas a produzir, não informaram a 

necessidade da realização de outras provas. A respeito do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do 

CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). É 

importante registrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) ao caso em concreto, dada a configuração da requerida como 

fornecedora de serviços e a parte autora como destinatária final desses 

serviços (Teoria Finalista). Eis os conceitos sobre consumidor e 

fornecedor, dados pelo próprio CDC: “Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 

1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° 

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”. 

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.” Não bastasse a evidência dos 

critérios objetivos dispostos em Lei para se reconhecer a relação de 

consumo protegida pelo CDC, também se assenta a vulnerabilidade da 

parte autora frente à ré na relação ora retratada, mensurável através do 

próprio caso em concreto, que permite concluir tratar-se de um estado do 

sujeito mais fraco. Com isso, faz com que imprima validade e eficácia ao 

princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF/88), já que, sendo o consumidor 

reconhecidamente a parte vulnerável nas relações de consumo (art. 4º, I, 

CDC), isso vai acarretar a necessidade de correção jurídica para minimizar 

a disparidade entre os sujeitos dessas relações (consumidor e 

fornecedor), tratando os desiguais desigualmente na medida de suas 

desigualdades. A discussão trazida para este processo decorre da 

cobrança das faturas de energia elétrica referentes ao período de outubro 

a dezembro de 2015 e de janeiro a novembro de 2016, onde se verifica o 

consumo de energia com 1235 Kwh, 2225 Kwh, 2167 Kwh, 2067 Kwh, 

1844 Kwh, 1637 Kwh, 1768 Kwh, 1280 Kwh, 976 Kwh, 868 Kwh, 1227 

Kwh, 743 Kwh, 852 Kwh, 924 Kwh, que segundo o autor não reflete a 

realidade. Não há dúvida de que incidem sobre o caso as normas de 

proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, VIII, 

do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de 

hipossuficiência, cabendo à concessionária de serviços públicos a 

comprovação do efetivo consumo da parte autora, ou seja, do proveito do 

usuário em prejuízo da concessionária. É inegável que a concessionária 

de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de 

consumo de energia elétrica e, constatada a violação do medidor, emitir o 

Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme previsto pela 

ANEEL. Contudo, caberia à requerida a comprovação de inexistência de 

irregularidade para depois responsabilizar o usuário pelas diferenças 

apuradas, o que não foi feito. Não obstante tenha a ré afirmado que foi 

aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) uma revisão 

tarifária extraordinária, autorizando um aumento extra nas contas de 

energia elétrica de toda a população brasileira, inclusive estando em vigor 

a bandeira tarifária da cor vermelha, é certo que lhe cabia o ônus da prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu 

direito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, prova da 

qual não se desincumbiu. Com a inversão do ônus da prova, cabia à parte 

ré comprovar a regularidade do dispositivo de medição instalado na 

unidade consumidora da parte autora, de modo a comprovar a licitude dos 

débitos cobrados por ela, o que não fez, pois apesar de intimada a 

produzir provas, nada manifestou, devendo ser afastada, no caso 

concreto, a presunção de legitimidade dos atos da concessionária. O 

autor, parte mais vulnerável na relação contratual, não pode arcar com 

ônus de leituras díspares e irregulares, pois cabe a ré prestar o serviço 

de forma eficiente e, diante da impossibilidade de se apurar qual o 

consumo real da unidade consumidora do autor, a requerida deverá 

recalcular os valores referentes ao período de outubro a dezembro de 

2015 e de janeiro a novembro de 2016, questionados na inicial, pela média 

dos últimos doze meses. Com relação ao pedido de danos morais, em 

razão de não verificar que o nome do autor tenha sido incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito ou que tenha sido suspenso o fornecimento de 

energia elétrica da sua unidade consumidora, portanto, não vislumbrando 

violação do patrimônio moral do requerente, não há como prosperar o 

pleito neste ponto. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Tutela de Urgência promovida por Pedro Vieira 

do Carmo em desfavor de Energisa – Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, para determinar a revisão do consumo de energia elétrica do 

período de outubro a dezembro de 2015 e de janeiro a novembro de 2016, 

pela média dos últimos doze meses. Considerando que cada litigante foi 

em parte vencedor e vencido, condeno o autor e a requerida ao 

pagamento de 50 % (cinquenta por cento), cada uma, das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 3.000,00 

(três mil reais), com fulcro no artigo 85, § § 2º e 8º, do Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022937-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

ANDREIA ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1022937-22.2016.811.0041 Visto. Andreia Araujo Silva, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Reparação Por Danos Com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, igualmente 

qualificada, alegando que no mês 11/2016 foi surpreendida com uma 

fatura majorada e não condizente com o real consumo, denominada como 

“consumo em Kwh recuperado”, pelo que requer a antecipação da tutela 

de urgência para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica e se abster de negativar o seu nome nos 
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órgãos de proteção ao crédito e realizar a cobrança da fatura, sob pena 

de multa diária. No mérito, requer a confirmação da liminar e seja declarada 

a inexistência dos débitos discutidos, condenando a parte ré ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais) ou em valor a ser arbitrado por este juízo. Com a inicial 

vieram os documentos que a parte autora entendeu serem necessários. 

Foi deferida, parcialmente, a medida pleiteada para determinar que a 

requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na residência da autora e, caso interrompido, que restabelecesse em 24 

horas, se abstendo de cobrar o débito acerca de consumo recuperado e 

seus respectivos encargos enquanto estiver em discussão, bem como de 

incluir o nome da autora nos cadastros dos inadimplentes, sob pena de 

multa (Id. 4481297). Também foi determinada a inversão do ônus da prova, 

concedidos os benefícios da justiça gratuita, designando-se audiência de 

conciliação. A inicial foi emendada (Id. 4862982). A audiência de 

conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id. 5035510). A requerida, 

na sua contestação (Id. 5792577), afirma que foi constatada irregularidade 

no aparelho medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 

1499272 e que lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo 

perfeitamente legal a emissão da fatura eventual e possibilidade de 

suspensão em caso do inadimplemento, inexistindo dano moral, pugnando 

pela improcedência dos pedidos e, em pedido alternativo, seja a 

indenização fixada com moderação e proporcionalidade. A impugnação à 

contestação foi acostada aos autos (Id. 8206092). As partes foram 

intimadas as especificarem as provas a produzir, decorrendo o prazo 

para manifestação, conforme certificado (Id. 9890179). É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo com menor complexidade, pelo que passo a 

julgá-lo. O feito comporta o julgamento nos estado em que se encontra, 

pois há nos autos elementos de convicção suficientes para que a 

sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho 

protraído. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). Cumpre registrar a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em concreto, dada a configuração 

da requerida como fornecedora de serviços e a parte autora como 

destinatária final desses serviços (Teoria Finalista), conceitos sobre 

consumidor e fornecedor, dados pelo próprio CDC: “Art. 3°. Fornecedor é 

toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 

bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. § 1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista.”. “Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” Não 

bastasse a evidência dos critérios objetivos dispostos em Lei para se 

reconhecer a relação de consumo protegida pelo CDC, também se assenta 

a vulnerabilidade da parte autora frente à ré na relação ora retratada, 

mensurável através do próprio caso em concreto, que permite concluir 

tratar-se de um estado do sujeito mais fraco. Com isso, faz com que 

imprima validade e eficácia ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, 

CF/88), já que, sendo o consumidor reconhecidamente a parte vulnerável 

nas relações de consumo (art. 4º, I, CDC), isso vai acarretar a 

necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os 

sujeitos dessas relações (consumidor e fornecedor), tratando os 

desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. A questão 

trazida para os autos refere-se à cobrança de fatura no valor de R$ 

2.294,84 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos), onde consta que a quantia de R$ 1.940,16 (mil, novecentos e 

quarenta reais e dezesseis centavos) refere-se à recuperação de 

consumo de energia elétrica, conforme se vê da fatura (Id. 4469836), 

cobrança que segundo a parte autora é indevida. Note-se que a requerida 

afirma que foi procedida vistoria no equipamento de medição de energia 

elétrica do imóvel e que foi detectado indício da existência de 

irregularidade, que foi constada por meio de Termo de Ocorrência e 

Inspeção, mas que em nenhum momento foi imputado à parte autora a 

prática de crime ou fraude. Não há dúvida de que incidem sobre o caso as 

normas de proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta no 

art. 6º, VIII, do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em 

casos de hipossuficiência, cabendo à concessionária de serviços 

públicos a comprovação da irregularidade indicada e do registro do efetivo 

consumo pela parte autora, ou seja, do proveito da usuária em prejuízo da 

concessionária, a justificar a recuperação do consumo. É inegável que a 

concessionária de serviço público tenha o direito de realizar a inspeção 

dos medidores de consumo de energia elétrica e, constatada a violação do 

medidor, emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme 

previsto pela ANEEL. Não obstante a suposta irregularidade no medidor de 

energia elétrica tenha por fundamento a lavratura do Termo de Ocorrência 

de Irregularidade – TOI, a mencionada irregularidade deveria restar 

cabalmente comprovada pela ré, pois tendo a parte autora negado a 

prática de irregularidade em seu relógio medidor, torna-se necessária a 

existência de prova cabal da fraude praticada pelo usuário para 

responsabilizá-lo pelas diferenças apuradas. No caso dos autos, cabia à 

requerida produzir prova de efetiva irregularidade no equipamento de 

medição de energia elétrica do imóvel e que a cobrança realizada é 

legítima, mesmo porque entendo que para a constatação de fraude é 

necessária perícia, como a do INMETRO, apta a comprovar a avaria do 

leitor, o que não foi feito no caso dos autos. Diante disso, é certo que 

somente o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI juntado aos autos 

não se presta à comprovação da irregularidade alegada. Desse modo, 

cabia a requerida o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de seu direito, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, pois muito embora 

tenha sido intimada a produzir provas, nada manifestou. Quanto ao pedido 

de danos morais, a requerida não comprovou ter procedido à notificação 

prévia da usuária acerca da possibilidade de corte da luz, tendo 

surpreendido a consumidora com a suspensão do fornecimento do 

serviço. Tenho que a interrupção do serviço de energia elétrica pela 

demandada, inclusive sem a devida cientificação da consumidora, viola o 

patrimônio moral desta lhe causando sofrimento e lesão à sua honra e à 

sua reputação, caracterizando o dano in re ipsa, o qual se presume, 

prescindindo de prova quanto á ocorrência de prejuízo concreto. No 

tocante ao valor da condenação, é sabido que, na quantificação da 

indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom 

senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, impõe-se que o magistrado atente às 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à 

intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do 

agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao 

patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos 

suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. No 

caso em análise, demonstrada a abusividade do ato praticado pela 

demandada, e levando em conta as condições econômicas e sociais da 

ofendida, a gravidade potencial da falta cometida, que culminou na 

interrupção do serviço de energia elétrica, o caráter coercitivo e 

pedagógico da indenização e por entender que a reparação não pode 

servir de causa a enriquecimento injustificado, impõe-se a fixação de R$ 

3.000,00 (três mil reais), que se revela condizente com as peculiaridades 

do caso. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Por Danos Com 

Pedido de Tutela de Urgência promovida por Andreia Araujo Silva em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para 

confirmar a antecipação de tutela deferida e declarar inexigível o débito 

lançada sobre a Unidade Consumidora do autor, à titulo de recuperação de 

consumo e impostos sobre o discutido valor. Condeno a ré a indenizar os 

danos morais experimentados pela parte autora que fixo em R$ 3.000,00 

(três mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento 

(prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 4 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1017679-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUEND PATRICIA DA COSTA ENTRINGER (REQUERENTE)

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1017679-31.2016.8.11.0041 Visto. Suend Patrícia da Costa 

Entringer, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer Com 

Pedido de Tutela de Urgência C/C Danos Morais em desfavor de CAB – 

Cuiabá S/A, igualmente qualificada, alegando que é usuária dos serviços 

de fornecimento de água prestados pela requerida e que o seu consumo 

mensal é em média 19 a 22 litros, que lhe gera um gasto de R$ 50,00 a R$ 

70,00, porém, no mês de novembro e dezembro de 2015 foi surpreendida 

com as cobranças de R$ 2.456,85 e de R$ 2.170,43, apesar de não haver 

alterações na sua rotina, pelo que requer a antecipação da tutela para ser 

determinado o restabelecimento no fornecimento de água, sob pena de 

multa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, o restabelecimento do 

valor real a ser pago e seja realizada vistoria no imóvel, condenando a 

requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 22.000,00, além 

das custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu serem necessários. Foi deferida 

a antecipação da tutela, determinada a inversão do ônus da prova e 

concedido os benefícios da justiça gratuita, designando-se audiência de 

conciliação. A requerida, na contestação (Id. 5505601), afirma que foram 

realizadas várias vistorias no imóvel, avisando o consumo exagerado e 

após a inércia da autora em realizar os reparos, refaturou as contas de 

setembro e outubro de 2015 na esperança de que os vazamentos fossem 

sanados e que na vistoria do hidrômetro não constatou nenhum erro, 

pressupondo que a quantia foi consumida ou desperdiçada, estando as 

faturas, portanto, coerentes com o volume do consumo medido e lido, 

sendo legal a suspensão do fornecimento do serviço, pugnando pela 

improcedência dos pedidos, condenando a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios e, em pedido alternativo, 

seja a indenização fixada com proporcionalidade e razoabilidade. A 

impugnação à contestação veio aos autos (Id. 5846638). As partes foram 

intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 6792606), tendo a 

parte autora manifestado (Id. 7220222), decorrendo o prazo para 

manifestação da parte ré, conforme certificado ( Id. 7947588). É o 

relatório. Decido. Trata-se de processo de menor complexidade, pelo que 

passo a julgá-lo. A parte autora alega que foi surpreendida com 

cobranças abusivas no fornecimento de água e por isso requer o 

restabelecimento do serviço e do valor real a ser pago, com a condenação 

da requerida ao pagamento de danos morais. É importante registrar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em 

concreto, dada a configuração da requerida como fornecedora de 

serviços e a parte autora como destinatária final desses serviços (Teoria 

Finalista). Eis os conceitos sobre consumidor e fornecedor, dados pelo 

próprio CDC: “Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1°. Produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”. 

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.” Não bastasse a evidência dos 

critérios objetivos dispostos em Lei para se reconhecer a relação de 

consumo protegida pelo CDC, também se assenta a vulnerabilidade da 

parte autora frente à ré na relação ora retratada, mensurável através do 

próprio caso em concreto, que permite concluir tratar-se de um estado do 

sujeito mais fraco. Com isso, faz com que imprima validade e eficácia ao 

princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF/88), já que, sendo o consumidor 

reconhecidamente a parte vulnerável nas relações de consumo (art. 4º, I, 

CDC), isso vai acarretar a necessidade de correção jurídica para minimizar 

a disparidade entre os sujeitos dessas relações (consumidor e 

fornecedor), tratando os desiguais desigualmente na medida de suas 

desigualdades. A discussão trazida neste processo decorre das 

cobranças da fatura de consumo de água nos valores de R$ 2.456,85 e 

R$ 2.170,43, referentes ao fornecimento de água dos meses 11/2015 e 

12/2015, que a parte autora considera abusivas. Incidindo sobre o caso 

as normas de proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta 

no art. 6º, VIII, do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em 

casos de hipossuficiência, cabe à concessionária de serviços públicos a 

comprovação do efetivo consumo pela autora, ou seja, do proveito do 

usuário em prejuízo da concessionária, a justificar o alegado. É inegável 

que não compete à concessionária de serviço público investigar e provar 

o consumo extraordinário do cliente, mas produzir prova de ausência de 

erro de leitura e que o hidrômetro não apresenta nenhum vício ou ainda, 

que o problema o que deveria ser feito por meio de perícia e não foi 

realizada. Cabia à requerida o ônus da prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, nos termos do artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, não 

logrando êxito na prova, mesmo porque históricos de consumo e leitura, 

telas sistêmicas e fotografias não são provas suficientes para atestar a 

existência ou não de irregularidade no medidor ou efetivo consumo. Em 

razão de verificar que as faturas 11/2015 (R$ 2.456,85) e 12/2015 (R$ 

2.170,43) são discrepantes da média de consumo e, não tendo a 

concessionária comprovado a regularidade das cobranças reclamadas, 

mediante apresentação de laudo técnico hábil a demonstrar a ausência de 

irregularidade no hidrômetro, não resta outra alternativa a não ser a 

emissão de novas contas, com base nas médias históricas de consumo 

da parte autora. A autora, a parte mais vulnerável na relação contratual, 

não pode arcar com ônus de leituras díspares e irregulares, pois cabe a ré 

prestar o serviço de forma eficiente. Contudo, diante da impossibilidade de 

se apurar qual o consumo real da unidade consumidora da parte autora, 

entendo necessária a revisão do consumo de água referente aos meses 

11/2015 e 12/2015, pela média do consumo dos doze últimos meses 

anteriores, declarando inexigível o excesso. Nesse sentido: “PROCESSO 

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. FATURA DE 

AGUA. VALOR EXORBITANTE. ONUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU. 

MÉDIA DO CONSUMO. 1. A demonstração de cobrança exorbitante, que 

não encontra correspondência em quaisquer outras faturas de água 

anteriores relativas ao imóvel, acarreta o dever da CAESB de demonstrar 

a ocorrência de mudanças na rotina do consumidor, que justifiquem o 

aumento desarrazoado no consumo. Na hipótese, a apelante não se 

desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar, nos termos do art. 

373, inciso II, do CPC, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

apelado. Desse modo, as faturas devem ser revisadas, observando-se a 

média de consumo da unidade, conforme precedentes deste eg. Tribunal. 

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07382534020168070016 DF 

0738253-40.2016.8.07.0016, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de 

Julgamento: 08/08/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 14/08/2018)” (grifo nosso). “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. FATURA COM VALOR MUITO SUPERIOR À MÉDIA MENSAL DE 

CONSUMO DA UNIDADE. AUMENTO EXORBITANTE QUANTO AO 

HISTÓRICO DE CONSUMO. COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA. 

DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA, COM A EMISSÃO DE NOVA 

COBRANÇA. RECÁLCULO CONFORME A MÉDIA DOS SEIS MESES 

ANTERIORES DE CONSUMO. Narra a autora que possui um imóvel, no qual 

o serviço de abastecimento de água é realizado pela ré. Alega que a 

fatura do mês de janeiro sobreveio com valor de R$ 1.096,08, muito 

superior ao padrão de consumo da unidade. Entrou em contato com ré, 

mas não obteve êxito em solucionar o problema. Acostou troca de e-mail 

com a empresa demandada, fl. 17, onde solicita providências quanto à 

apuração do consumo, bem como notificação de (fls. 13/15). O aumento 

excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, afasta a 

presunção de legalidade, inerente aos atos praticados pela demandada, 

com relação à fatura ora impugnada. Demandada que não trouxe aos 

autos nenhum indício probatório acerca de eventual vazamento interno na 

unidade de consumo da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 

6º, VIII, do CDC, e que não se mostra excessivo, mormente considerando 

que a ré é especializada na atividade, não sendo... plausível atribuir tal 

encargo à parte demandante, notadamente hipossuficiente na relação. 

Ausência de comprovação quanto ao efetivo consumo de água, a 

concluir-se pela incorreção da medição. Desconstituição da fatura e 

emissão de outra, pela média mensal dos seis meses anteriores à fatura 

impugnada, que é medida que se mostra adequada. Sentença mantida, por 
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seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007334543, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em 28/02/2018)”. Quanto ao pedido de danos morais, tenho que a 

interrupção do serviço de fornecimento de água viola o patrimônio moral 

da parte autora, lesionando a sua honra, já que foi violado direito à 

dignidade de ter um serviço essencial, caracterizando o dano in re ipsa, o 

qual se presume, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo 

concreto. No tocante ao valor da condenação, é sabido que, na 

quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se 

de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado 

nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao 

ressarcimento do dano extrapatrimonial. Assim, impõe-se que o 

magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico 

lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à 

reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o 

ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para 

recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem 

causa da vítima. No caso em análise, demonstrada a abusividade do ato 

praticado pela demandada, e levando em conta as condições econômicas 

e sociais da ofendida, a gravidade potencial da falta cometida, que 

culminou na interrupção no fornecimento de água, o caráter coercitivo e 

pedagógico da indenização e por entender que a reparação não pode 

servir de causa a enriquecimento injustificado, impõe-se a fixação de R$ 

3.000,00 (três mil reais), que se revela condizente com as peculiaridades 

do caso. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de 

Urgência C/C Danos Morais promovida por Suend Patrícia da Costa 

Entringer em desfavor de CAB – Cuiabá S/A, para manter a liminar 

deferida e determinar a revisão do consumo de água referente dos meses 

11/2015 e 12/2015, pela média dos doze meses anteriores, declarando 

inexigível o excesso. Considerando que a parte autora decaiu de parte 

mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º c/c parágrafo 

único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito 

em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 4 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004565-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDIVALDO LIMA DE MELO (ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO (ADVOGADO(A))

JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1004565-88.2017.8.11.0041 Visto. Jesuino Benedito do 

Nascimento, qualificado nos autos, ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos 

Morais em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, igualmente qualificada, alegando que é cliente da requerida há vários 

anos e que sempre teve o consumo médio de 50 Khw por mês, no 

entanto, a fatura 07/2015 veio com 313 Khw (R$ 246,68) e a 08/2015, 

apesar do consumo estar registrado como 55 Kwh, veio embutido na 

fatura um parcelamento Ref. 001/001, de R$ 855,10 (oitocentos e 

cinquenta e cinco reais e dez centavos), pelo que requer a antecipação 

parcial da tutela para determinar a proibição no corte da energia elétrica na 

Unidade Consumidora n. 9382860, sob pena de multa. No mérito, requer 

seja declarada a inexistência de débito das faturas emitidas, condenando 

a requerida ao pagamento de danos morais correspondente a quarenta 

salários mínimos, além de custas processuais e honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos que o autor entendeu serem 

necessários. Foi determinado que a requerida se abstivesse de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, 

acerca dos débitos discutidos, sob pena de multa; determinada a inversão 

do ônus da prova e concedidos os benefícios da justiça gratuita, 

designando-se audiência de conciliação (Id. 4923053). A audiência de 

conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id.5866288). A requerida, na 

contestação, afirma que foi procedida a vistoria no equipamento de 

medição de energia elétrica do imóvel, ocasião que foi detectado indicio da 

existência de irregularidade, ou seja, “desvio de fase na baixa tensão” e 

que registro fotográfico vieram confirmar a existência de irregularidade no 

sistema de fornecimento de energia elétrica, sendo legal a emissão da 

fatura eventual e a possibilidade de suspensão em caso de 

inadimplemento, sendo a fatura de recuperação de consumo parcelada em 

uma vez, requerendo a improcedência dos pedidos e, em pedido 

alternativo, seja a indenização fixada com moderação e proporcionalidade. 

A impugnação à contestação veio aos autos (Id. 6650261). As partes 

foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 7324547), tendo 

a parte ré manifestado (Id. 8044325), decorrendo o prazo para 

manifestação da parte autora, conforme certificado (Id. 8716393). É o 

relatório. Decido. Cuida se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais promovida por 

Jesuino Benedito do Nascimento em desfavor de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A e, por se tratar de processo de menor 

complexidade, passo a julgá-lo. O feito comporta o julgamento nos estado 

em que se encontra, pois há nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído, mesmo porque as partes informam não ter 

interesse na produção de outras provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). É 

importante registrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) ao caso em concreto, dada a configuração da requerida como 

fornecedora de serviços e a parte autora como destinatária final desses 

serviços (Teoria Finalista). Eis os conceitos sobre consumidor e 

fornecedor, dados pelo próprio CDC: “Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 

1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° 

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”. 

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.” Não bastasse a evidência dos 

critérios objetivos dispostos em Lei para se reconhecer a relação de 

consumo protegida pelo CDC, também se assenta a vulnerabilidade da 

parte autora frente à ré na relação ora retratada, mensurável através do 

próprio caso em concreto, que permite concluir tratar-se de um estado do 

sujeito mais fraco. Com efeito, na doutrina de Cláudia Lima Marques: “após 

14 anos de discussões, em 2004, o STJ manifestou-se pelo finalismo e 

criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção 

maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a 

consumidor conhecidas pelo CDC” (MARQUES, Cláudia Lima et al. Manual 

de direito do consumidor, p. 86). “o consumidor é vulnerável na medida em 

que não só não tem acesso ao sistema produtivo como não tem condições 

de conhecer seu funcionamento (não tem informações técnicas), nem de 

ter informações sobre o resultado, que são os produtos e serviços 

oferecidos” (Idem. pág. 610). Assim, presentes os critérios objetivos para 

configuração da relação de consumo – conforme Teoria Finalista – e 

também a reconhecida vulnerabilidade da parte autora frente a ré – nos 

termos da Teoria do Finalismo Aprofundado –, mostra-se de imperiosa 

necessidade a aplicação de suas normas, por revestirem-se de natureza 

de ordem pública e interesse social (vide art. 1º, CDC). Com isso, faz com 

que imprima validade e eficácia ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, 

CF/88), já que, sendo o consumidor reconhecidamente a parte vulnerável 

nas relações de consumo (art. 4º, I, CDC), isso vai acarretar a 

necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os 

sujeitos dessas relações (consumidor e fornecedor), tratando os 

desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. A discussão 

trazida para os autos refere-se à cobrança, na fatura 08/2015, do 
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parcelamento no valor de R$ 855,10 (oitocentos e cinquenta e cinco reais 

e dez centavos), que segundo afirmado pela requerida, diz respeito à 

recuperação de consumo. Note-se que a requerida afirma que foi 

procedida vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do 

imóvel e que foi detectado indício da existência de irregularidade, que foi 

constada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção, mas que em 

nenhum momento foi imputado à parte autora a prática de crime ou fraude. 

Não há dúvida de que incidem sobre o caso as normas de proteção ao 

consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, VIII, do CDC, que 

dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência, 

cabendo à concessionária de serviços públicos a comprovação da 

irregularidade indicada e do registro do efetivo consumo pela parte autora, 

ou seja, do proveito da usuária em prejuízo da concessionária, a justificar 

a recuperação do consumo. É inegável que a concessionária de serviço 

público tenha o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo 

de energia elétrica e, constatada a violação do medidor, emitir o Termo de 

Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme previsto pela ANEEL. Não 

obstante a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica tenha por 

fundamento a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, a 

mencionada irregularidade deveria restar cabalmente comprovada pela ré, 

pois tendo a parte autora negado a prática de irregularidade em seu 

relógio medidor, torna-se necessária a existência de prova cabal da 

fraude praticada pelo usuário para responsabilizá-lo pelas diferenças 

apuradas. No caso dos autos, cabia à requerida produzir prova de efetiva 

irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel e 

que a cobrança realizada é legítima, mesmo porque entendo que para a 

constatação de fraude é necessária perícia, como a do INMETRO, apta a 

comprovar a avaria do leitor, o que não foi feito no caso dos autos. Diante 

disso, é certo que somente o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI 

e fotografias juntadas aos autos não se prestam à comprovação da 

irregularidade alegada. Desse modo, cabia a requerida o ônus da prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu 

direito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual 

não se desincumbiu, pois muito embora tenha sido intimada a produzir 

provas, nada manifestou. Quanto ao pedido de danos morais, além de não 

se verificar que o serviço de energia elétrica tenha sido interrompido pela 

demandada, também se vislumbra a existência de violação ao patrimônio 

moral do autor, mesmo porque é certo que a simples cobrança não é 

suficiente para ocasionar sofrimento e lesão à honra ou à sua reputação 

da parte autora. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela e Danos Morais, promovida por Jesuino Benedito do 

Nascimento em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, para confirmar a antecipação de tutela deferida e declarar 

inexigível o débito lançado sobre a Unidade Consumidora do autor, à titulo 

de recuperação de consumo e impostos, sobre o discutido valor. 

Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, condeno 

o autor e a requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada 

um, das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que o requerente é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 5 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011530-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCAL FLORES SILVA (EXECUTADO)

 

Considerando a necessidade de publicação da intimação pelo DJE, publico 

novamente a seguinte intimação: "Diante do retorno do AR, bem como do 

teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito." Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035802-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR(A))

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035802-43.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Marcos Vilela de Freitas em 

desfavor de Ariana Araújo de Oliveira. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a cópia de 

seu documento pessoal e do comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 

de dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029294-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1029294-81.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 

de setembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001562-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001562-91.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução ajuizado por Única Fomento Mercantil Ltda. 

em desfavor de Gramarca Veículos Ltda.. A parte autora se manifestou no 

ID nº 11507851, informando não possuir mais interesse no 

prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência do mesmo e 

sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

no ID nº 11507851, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 
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formalidades legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031085-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUEDES (REQUERENTE)

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031085-85.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente para 

Exibição de Documentos ajuizada por Luiz Eduardo Guedes em desfavor 

de Ympactus Comercial Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que 

a requerida apresente nos autos os documentos referentes ao 

relacionamento e movimentação financeira do autor no sistema. Alega que 

firmou junto a requerida contrato de adesão para serviço de publicidade e 

comunicação na condição de “ADCentral Family”, investindo valores 

aleatórios, todavia, houve o bloqueio do acesso ao site e aos contratos, 

mediante Ação Civil Pública que tramitou na 2ª Vara Cível de Rio 

Branco/AC. Aduz que para a obtenção da devolução dos valores pagos, 

necessita da exibição de suas contas para a apuração do montante 

devido. Deu a causa o valor de R$ 6.081,63 (seis mil oitenta e um reais e 

sessenta e três centavos). Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Dispõe o art. 303, do Código de Processo Civil: Art. 303. Nos casos em 

que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial 

pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e à indicação do 

pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

caso em tela, informa a parte autora que investiu recursos financeiros na 

requerida, todavia, após o ajuizamento de Ação Civil Pública, não obteve 

os retornos garantidos, razão pela qual pugna pela concessão da tutela 

de urgência requerida em caráter antecedente, para que seja determinado 

que a requerida apresente os documentos que comprovem o vínculo e as 

movimentações financeiras do autor. Analisando detidamente os autos e 

os documentos acostados, verifica-se que os mesmos não são 

suficientes para se averiguar a plausibilidade do direito ao argumento da 

parte autora, bem como não se observa o caráter de urgência para o 

deferimento da medida, sendo necessário o contraditório para melhor 

elucidação dos fatos. Diante do exposto, indefiro a tutela vindicada. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

petição inicial, adequando às especificações do art. 319, do mesmo 

diploma legal, bem como proceder a juntada de novos documentos e a 

confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito (art. 303, § 6º, do CPC). Outrossim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a cópia 

de seus documentos pessoais e do comprovante de endereço, as cópias 

de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Cumprida as 

determinações acima, voltem-me os autos conclusos para análise da 

emenda à inicial ou a extinção do processo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de dezembro de 2017. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033184-28.2017.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033184-28.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002402-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO (REQUERIDO)

ROGERIO RODRIGUES PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002402-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Veranúbia Serviços 

Administrativos Ltda. – EPP em desfavor de Rogério Rodrigues Pinto e 

Cíntia Lorena Soares. A parte autora se manifestou no ID nº 11626730, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 11626730, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019375-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

JOÃO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR BUGHAY (EXECUTADO)

 

Diante do teor do ofício expedido pelo MM. Juízo Deprecado, impulsiono o 

feito para proceder a intimação da parte autora para, no prazo de cinco 

dias, providenciar o pagamento das custas de diligência do Dr. Oficial de 

Justiça. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002290-35.2018.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002290-35.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001773-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR(A))

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ RIBEIRO NETO (RÉU)
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Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, dar andamento ao 

feito, pleiteando o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036641-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERENTE)

NATHALIA VERNET DE BORBA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JCI PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA (REQUERIDO)

 

Considerando a divergência existente entre o nome do executado descrito 

na inicial e documentos que acompanham a missiva e o nome do 

executado constante no cadastro do presente feito, deixo de cumprir a 

determinação judicial e impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte exequente para, no prazo de cinco dias, esclarecer o correto nome 

da parte executada. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015009-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE DA CONCEICAO SIGARINI (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intime-se o requerente bem como do seu patrono para que 

regularize a situação processual nos presentes autos no prazo de 15 

(quinze) dias, juntado a procuração em nome do autor , tendo em vista que 

o mesmo já atingiu a maioridade civil. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013746-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

THYAGO JORGE MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

GLEINY LETICIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÚMERO DO PROCESSO: 

1013746-50.2016.8.11.0041 ESPÉCIE: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

DE BENS PARTE AUTORA: THYAGO JORGE MAMACHADO PARTE RÉ: 

GLEINY LETICIA DA CRUZ DATA E HORÁRIO: 5 de setembro de 2018, 

14:15 HORAS. PRESENTES JUIZ(A) : DR.(A) OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON AUTOR(A, ES): THYAGO JORGE MAMACHADO 

ADVOGADO (A,S): RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA RÉU(É,S): 

GLEINY LETICIA DA CRUZ ADVOGADO(A,S): GLEINY LETICIA DA CRUZ 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência com as formalidades legais, foi tentada 

a conciliação, sem êxito. As partes em comum acordo estipulam, para 

memoriais finais, o prazo comum de 10 dias para apresentação dos 

mesmos. As partes desistem da produção de mais provas, por se tratarem 

tão somente de matéria de direito os presentes autos, bem como pugnam 

por memoriais escritos. O autor informa que no prazo de 24 horas fará a 

juntada de multas atuais referente ao veiculo. A parte autora informa que 

no prazo de 24 horas fará juntada de comprovante de pagamento. 

DELIBERAÇÕES Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte decisão: Vistos, 

etc. Defiro o prazo pugnados pelas partes para juntada de multas e 

comprovantes de pagamento. Não havendo mais provas a produzir, dou 

por encerrada a fase instrutória. Outrossim, dê-se vistas as partes para 

apresentação dos memoriais no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, 

volte-me os autos conclusos para Sentença. Saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado por mim, (Gislene Catarina Dias Pereira de Oliveira – 

Assessora de Gabinete I), o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON JUÍZA DE 

DIREITO THYAGO JORGE MAMACHADO REQUERENTE REQUERENTE/ 

ADVOGADO (A) OAB/MT 22051 RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA 

ADVOGADO (A) OAB/MT 15728

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012370-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO (ADVOGADO(A))

PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO (ADVOGADO(A))

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA. opôs embargos de 

declaração questionando a decisão que concedeu efeito suspensivo aos 

Embargos à Execução mediante garantia do juízo. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração.Nesse sentido tem decidido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – 

ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME 

DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS 

DESPROVIDOS. Para o acolhimento dos embargos de declaração, até 

mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016). Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro material, 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos 

ID 14436544, e mantenho integralmente a decisão ID 13821702. Intime-se, 

ainda, no prazo de 05 (cinco) dias, a parte embargante a complementar o 

valor da penhora, uma vez que, segundo registro imobiliário, o imóvel foi 

adquirido por R$ 109.921,00 (ID 14463549, pagina 11), tendo o laudo de 

avaliação sido produzido de forma unilateral. Considerando que as partes 

manifestaram interesse em conciliar, designo audiência de conciliação 

para o dia 23/10/2018, às 16:45 horas, ocasião em que as partes deverão 

estar devidamente acompanhadas de seus advogados. Expeça-se o 

necessário. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000426-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

AIR MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

MARCIO TADEU SALCEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAYGA OSTROVER PEIXOTO PINHEIRO (RÉU)

Rodrigo Oliveira da Silva (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))
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Certifico que ocorreu erro material na decisão que determinou a intimação 

da parte requerida para se manifestar sobre documentos juntados uma 

vez que fora constatado que a juntada fora feita pela requerida, devendo 

a requerente ser intimada para a realização do ato, motivo pelo qual 

republico a decisão judicial:- " Vistos, etc. Intime-se a parte REQUERENTE 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do 

documento acostado no ID nº 13228623 e 13228655, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1095898 Nr: 8777-09.2016.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980582 Nr: 14365-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CLINICA CENTRO ODONTOLÓGICO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1053174 Nr: 47997-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO FLORENCIO 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

 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.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047441 Nr: 45130-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUELLY ROSA BATISTA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo 

o requerente ser intimado na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para manifestar, em 10 (dez) dias, sobre correspondência 

devolvida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530341 Nr: 3146-71.1985.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA MENDES ANFFE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR WALDIR ANFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO DINIZ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 3146-71.1985.811.0041, Protocolo 

530341, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075217 Nr: 57598-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCENI FERREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN POSCA PIVOTTO - 

OAB:18.634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 149), 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, inicia-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.: 1009179 Nr: 27196-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA RODRIGUES 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 187, 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.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061261 Nr: 51543-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Considerando o contido na certidão de fls. 184, determino que se expeça 

mandado de intimação para parte autora, 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.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1037283 Nr: 40220-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO JOAO DA SILVA

 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: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da autora constante às fls. 125, 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.: 1160034 Nr: 35950-08.2016.811.0041

 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: JANETE RUCKHABER

 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

 Vistos, etc.

Tendo em vista a data do protocolo da petição de fls. 120, verifico que o 

prazo ali requerido já decorreu, de modo que indefiro o pedido de 

suspensão.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964183 Nr: 6612-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DA SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 363/368.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983234 Nr: 15488-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SEREM PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 112, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Rosário Oeste/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.: 959350 Nr: 4511-13.2015.811.0041

 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: RAIMUNDO FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 100 e autorizo o desentranhamento dos 

documentos que acompanham a inicial, mediante substituição por cópia 

nos autos.

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.: 964678 Nr: 6800-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDCV, LUZENIR EVANGELISTA DO CARMO

 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, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT
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 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 100 e autorizo o desentranhamento dos 

documentos que acompanham a inicial, mediante substituição por cópia 

nos autos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982965 Nr: 15358-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PEREIRA DA COSTA

 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

 Vistos, etc.

Determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da petição e 

documentos juntados às fls. 106/113, devolvendo ao seu subscritor, por 

tratar de assunto alheio aos presentes autos.

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.: 958834 Nr: 4347-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR CESAR GONÇALVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a data do protocolo da petição de fls. 176, verifico que o 

prazo ali requerido já decorreu, de modo que indefiro o pedido de 

suspensão.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979262 Nr: 13705-37.2015.811.0041

 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: FLAVIANO FERNANDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 158, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Pontes e Lacerda/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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007170 Nr: 26429-73.2015.811.0041

 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: JOEL JOSE PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte autora manifestou interesse no prosseguimento 

do feito e, ante o noticiado as fls. 110, 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 08/10/2018, 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961276 Nr: 5348-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 125, 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.: 1094631 Nr: 8267-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIRLEI APARECIDA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido às fls. 69/70, requerendo o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992686 Nr: 19720-22.2015.811.0041

 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: LUCIANA DOS SANTOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 100 e autorizo o desentranhamento dos 

documentos que acompanham a inicial, mediante substituição por cópia 

nos autos.

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.: 1031479 Nr: 37494-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON PEREIRA

 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.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 231, 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.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027373-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA 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 DESPACHO 

Processo: 1027373-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUANA LIMA DE 

OLIVEIRA Vistos. Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face 

de LUANA LIMA DE OLIVEIRA. Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se 

que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário 

ação de busca e apreensão n° 1003845-87.2018.8.11.0041 tendo como 

objeto o mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 

20 de fevereiro de 2018 e extinta aos 22 de março de 2018 sem resolução 

do mérito com fulcro no Art. 485, VII ante o pedido de desistência juntado 

aqueles autos. Desta feita, verifica-se que a competência para processar 

e julgar a presente ação é do juízo da 3ª 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 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020485-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIANE AMARAL JOFA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020485-68.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: CELIANE AMARAL JOFA Verificado pela estagiária 

Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas Vistos. 

Cite-se a executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-a, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade de a executada reconhecer a dívida e, mediante 

o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Por ora indefiro o 

pedido de penhora dos bens indicados na exordial. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021863-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO SOUSA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021863-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. EXECUTADO: 

MAGNO SOUSA SANTOS Vistos. Constato no site do TJMT que as custas 

foram devidamente recolhidas. Cite-se o executado, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora do bem dado 

em garantia e de quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do 

executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC/2015. Por ora indefiro o pleito de bloqueio via sistema 

BACENJUD em nome do executado. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 189 de 229



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025993-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERAFIM DE SOUZA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025993-92.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: SERAFIM DE 

SOUZA NUNES Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas 

foram devidamente recolhidas. Vistos. Indefiro o pleito contido na exordial 

quanto a citação por AR, haja vista que, apesar do artigo 247 do CPC/2015 

não repetir claramente a regra da vedação da citação por correio nos 

processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida 

medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina mais 

abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”. Assim, intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 

– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 

das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora do bem dado em garantia e de quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade do executado reconhecer a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Por ora 

indefiro o pleito quanto arresto, mediante bloqueio online via BACENJUD. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027338-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE (EXECUTADO)

FRANCOIS ALMEIDA (EXECUTADO)

JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027338-93.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: CX CONSTRUCOES LTDA, FRANCOIS ALMEIDA, 

JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO, ADEIR PINTO DA SILVA, 

ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE, TATIANE 

RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE Verificado pela estagiária 

Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o contrato acostado aos autos 

encontra-se mal dimensionado, uma vez que estão minimizados, sendo 

impossível sua leitura. Desta forma, faculto ao autor o prazo de 15 dias, 

para querendo, substituir tal documento, sob pena de extinção. Após, 

concluso. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022480-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUFRASIO SANTOS ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022480-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EUFRASIO 

SANTOS ROCHA (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. 

Paulo) Vistos... Compulsando os autos, constato a ausência da cópia do 

contrato de consórcio mencionado na inicial, portanto 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, 27 de agosto 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023014-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE CAMPOS PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023014-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WAGNER DE CAMPOS 

PASSOS (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) 

Vistos... Compulsando os autos, verifico que a tentativa de notificação 

extrajudicial contida no ID 14405517 restou prejudicada, uma vez que a 

entrega não pode ser efetivada devido ao motivo “NÃO PROCURADO”. 

Nesse sentido a jurisprudência do TJ-MG: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO 

DEVEDOR - REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO" - 

AUSÊNCIA DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIDA - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO 

FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Na ação de busca e apreensão, a mora 

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, nos termos do § 2º, do art. 2º, do Decreto Lei nº 

911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014. A alteração do 

Decreto Lei nº 911/69 teve como intuito simplificar a forma de constituição 

em mora do devedor, não afastando, portanto, a possibilidade de prova da 

mora por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto 

do título. Porém, se a notificação extrajudicial enviada por cartório sequer 

foi entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes, 

tendo retornado com a informação de "não procurado", inafastável o 

reconhecimento de que não houve a regular constituição em mora do 

devedor. Se a parte autora, embora devidamente intimada para emendar a 

inicial, não comprovou a regular constituição em mora do devedor, 

impõe-se a manutenção da extinção do processo, por ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. (TJ-MG – AC: 10344160077766001 MG, Relator: Luciano Pinto, 

Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 
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Data de Publicação: 04/07/2017) No mais, verifico que pretende o banco o 

recebimento de R$ 15.087,36, conforme planilha de débitos (ID 14405517), 

contudo atribuiu a causa o valor de R$ 5.712,52, atuando em evidente 

atentado a dignidade da justiça, já que é de conhecimento comezinho que 

em ações deste tipo a pretensão patrimonial deve ser igual a integralidade 

da divida, ou seja, a somatória de todas as parcelas vencidas e 

vincendas, SALIENTANDO que a continuidade desse comportamento dará 

azo a correção do valor da causa, porém os honorários advocatícios 

serão fixados quanto ao valor à menor, já que o pleito exordial a ele 

compete. 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, bem como atualizando o valor da 

causa e promovendo ao recolhimento das taxas e custas remanescentes, 

tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024775-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN TARTARO TOSIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024775-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WILLIAN TARTARO 

TOSIN (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... 

Compulsando os autos, verifico que pretende o autor o recebimento de R$ 

50.744,80, conforme planilha de débitos (ID 14606651), contudo atribuiu a 

causa o valor de R$ 2.247,00, na tentativa de induzir o juízo a erro, posto 

que tal comportamento é recorrente por parte deste escritório, 

SALIENTANDO que a continuidade desse, dará azo a correção do valor da 

causa, mas os honorários serão fixados sobre o valor à menor já que o 

lançamento da exordial a ele compete. No mais, verifico que a tentativa de 

notificação extrajudicial contida no ID 14606638 restou prejudicada, uma 

vez que a entrega não pode ser efetivada devido ao motivo “AUSENTE”. 

Nesse sentido a jurisprudência do TJ-MT: 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 documento que comprove a devida constituição em mora da 

parte adversa, bem como atualizando o valor da causa e promovendo ao 

recolhimento das taxas e custas remanescentes, tudo sob pena de 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024901-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR BASEGGIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024901-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: OSMAR BASEGGIO 

(Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... 

Compulsando os autos, verifico que a tentativa de notificação extrajudicial 

contida no ID 14617104 restou prejudicada, já que a entrega não pode ser 

efetivada devido ao motivo “ÁREA NÃO ATINGIDA”. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1005755-78.2018.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE 

PELO MOTIVO “RUA INEXISTENTE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA 

NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo recebimento da 

notificação extrajudicial pelo motivo “rua inexistente” e considerado que o 

credor tinha acesso a outros possíveis endereços do devedor para a 

efetiva notificação, não resta comprovada a mora, necessária à busca e 

apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) 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, observando, que o protesto via edital, somente é permitido após 

o esgotamento dos atos para efetivação daquela, tudo sob pena de 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025084-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025084-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA (Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Compulsando os autos, 

verifico que a tentativa de notificação extrajudicial contida no ID 14637788 

restou prejudicada, já que a entrega não pode ser efetivada devido ao 

motivo “MUDOU-SE”, contudo esta foi encaminhada para o endereço 

comercial do requerido, o que só pode ocorrer após a frustração no 

endereço residencial, que também está presente no contrato (R. TRINTA E 

SETE 24 QD 04 PQ RES BRASIL OSMAR CABRAL). Há também tentativa 

de notificação por meio de instrumento de protesto via edital (ID 

14637800), contudo este só é admitido depois das tentativas de 

notificação pessoal do devedor, não serem possíveis, o que não ocorreu 

no caso em tela. Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - 

IRREGULARIDADE - ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - 
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NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO 

- 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 a autora 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, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026253-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINY RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026253-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: ALINY RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA (Verifiquei que 

as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Compulsando os 

autos, constato a ausência do contrato de financiamento firmado entre as 

partes, bem como a ilegibilidade do aviso de recebimento contido no ID 

14751126. Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos cópia legível do aviso de recebimento e do 

contrato, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024038-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI (ADVOGADO(A))

INCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA - EPP (AUTOR(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 DESPACHO 

Processo: 1024038-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): INCOMP INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PAES LTDA - EPP RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... 

Prefacialmente, destaco que pleiteia a parte autora pela concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, no entanto, constato que não 

comprovou a sua condição de hipossuficiente, de modo que, por se tratar 

de pessoa jurídica com fins lucrativos, não é crível que não possua 

condições de recolher o valor das custas processuais, tendo inclusive 

constituído advogado. Ademais, apesar de afirmar não ter condições 

financeiras para suportar as despesas processuais, verificam-se 

diversas movimentações financeiras de altos valores em sua conta 

corrente. Outrossim, apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração 

de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência da 

requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a 

destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio, até porque 

a declaração de que trata o referido diploma legal possui presunção 

relativa podendo ser desconsiderada se as evidências do processo 

demonstrarem o contrário. Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à concessão da gratuidade de 

justiça ou comprovar o pagamento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Após, concluso para deliberações. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031068-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A PAULA FERREIRA VINE NEVES EIRELI (REQUERIDO)

ANA PAULA FERREIRA VINE NEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO 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, 5 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001614-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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 
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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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008680-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

CORREIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018014-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CAMPOS SARGI (RÉU)

EXITOS GERENCIAMENTO DE CREDITOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020959-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CESAR DE MELO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016132-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014382-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO PERES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015538-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016192-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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 
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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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014114-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR VIEGAS FORTUNATO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005171-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. REGINA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

SANDRA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte exequente para no prazo de 05 

dias, manifestar-se acerca do integral cumprimento do acordo, salientando 

que o silêncio do autor importará em sua concordância tácita. Cuiabá-MT, 

5 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO (ADVOGADO(A))

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte exequente para no prazo de 05 

dias, manifestar-se acerca do integral cumprimento do acordo, salientando 

que o silêncio do autor importará em sua concordância tácita. Cuiabá-MT, 

5 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011748-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 
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expedição de novo mandado, desde já, intimo 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010418-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA APARECIDA DA SILVA PENHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016600-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014747-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENICE BONDESPACHO GUSMAO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça , dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da 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 
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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, 5 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000922-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CAPELARI (AUTOR(A))

ANDREIA DELA JUSTINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação Civel do ID: 

13662092. Cuiabá-MT, 5 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 370459 Nr: 7035-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 268/269, nota-se do extrato em 

anexo que a empresa não mais pertence ao Sr. Manoel, tendo, inclusive, 

sido extinta por liquidação voluntária (extrato Infoseg em anexo), razão 

pela qual INTIMO o causídico exequente para que requeira o que de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de ARQUIVAMENTO.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte, ARQUIVEM-SE os autos 

com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 915900 Nr: 40760-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos, etc.

Ante a inércia da parte interessada, certificada às fls. 111, ARQUIVEM-SE 

os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120654 Nr: 19076-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOEX GEOLOGIA E EXP. MINERAL 

AUDORESTE MACHADO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PIVA MORATO - 

OAB:12504

 Vistos, etc.

Tendo em vista a comprovação da baixa das restrições informada pelo 

Banco – fls. 85/86, o ARQUIVAMENTO do feito é a medida que se impõe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 929988 Nr: 49294-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

 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.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença (honorários advocatícios).

Considerando-se o requerimento do causídico do Banco consignado às 

fls. 66, intime-se o requerido FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, 

pessoalmente, via correio com aviso de recebimento (Av. Miguel Sutil, nº 

840, Jardim Paulista, Cuiabá-MT, CEP: 78000-000 - fls. 68), para que no 

prazo de 15 dias, cumpra a sentença, observando-se o cálculo de fls. 88, 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Após, em caso de silêncio, intime-se o causídico requerente para que 

atualize o cálculo em igual prazo, bem como requeira o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 441144 Nr: 17704-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENERANDA ACOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:9016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos, etc.

Ante o decurso do tempo, intimo a requerente para que traga aos autos o 

cálculo atualizado, no prazo de 15 dias.

Após, venham-me os autos conclusos para a realização de bloqueio 

on-line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 373588 Nr: 10433-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELUFFI & NUNES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA APARECIDA ROSA 

BARROS - OAB:12725, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...A executada foi citada via edital às fls. 78/80.Em primeiro 

lugar, não obstante o teor da petição de fls. 86 vislumbra-se que não foi 

apontada nenhuma irregularidade na formação do presente feito, devendo 

este, portanto, ter regular prosseguimento.Às fls. 87/88 o exequente 

pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos 

financeiros em nome da executada(...)Com efeito, verifico do extrato em 

anexo que o referido procedimento restou inexitoso.Ademais, apesar de 

não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora 

passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 
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com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens da 

executada passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens da executada(...)Com 

efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1068176 Nr: 54585-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER WILLIAN LEMES TALON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Em primeiro lugar, ante a alteração de meu entendimento e, em celebração 

ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Às fls. 69 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito 

de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem do arresto, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização do arresto via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, 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, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 5,36), 

procedo ao desbloqueio do referido valor.

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no 

prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, 

sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse e retirada de 

restrição do veículo bloqueado às fls. 53.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 735123 Nr: 31466-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBERÊ DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15549-O/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1276195, datado de 12/01/2018).

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Assim, intimo o Banco para no prazo de 15 dias proceder a exibição dos 

documentos sob pena de mandado de busca e apreensão, bem como, 

quitação dos honorários advocatícios, devidamente atualizado, sob pena 

de incidência da multa do artigo 523 § 1º do CPC.

Transcorrido, intime-se o autor para manifestar em 15 dias.

Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785767 Nr: 39637-32.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVANI FREDERICO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos, etc.Proceda-se a juntada da petição que se encontra na 

contracapa dos autos prot. 761775.Nota-se dos autos que a parte autora 

apesar de intimada, deixou de se manifestar nos autos, conforme se vê às 

fls. 366, assim, conquanto aos honorários advocatícios de fls. 108/111, 

insta consignar que, uma vez decretada à liquidação extrajudicial/falência, 

impõe-se, “incontinenti”, a suspensão das ações e execuções iniciadas 

sobre direitos e interesses relativos ao acervo da instituição 

liquidanda.Com efeito, deverá a parte interessada proceder à habilitação 

de seu crédito e participar do concurso de credores no juízo universal, 

não se afigurando admissível a pretensão de executar a despeito de seu 

título judicial, sob pena de se acarretar a indevida redução ou constrição 

do patrimônio da devedora em detrimento dos demais credores da massa 

falida (ATO-PRESI Nº 1.230, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012).Nesse 

sentido, vejamos:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. ARTIGO 6º DA LEI N. 11.101/2005. 1,foi ajuizado antes do 

decreto de falência do grupo econômico ao qual o agravado/réu pertence, 

ao caso, realmente, deve ser aplicado o estatuído no artigo 6º da referida 

Lei nº 11.101/2005. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 

20150020206558, 5ª Turma Cível, Publicado no DJE : 28/10/2015 . Pág.: 

218, 21 de Outubro de 2015, Relator SEBASTIÃO COELHO”.Posto isso, é 

fato incontroverso a decretação da falência da executada, assim, 

restando evidente a impossibilidade de pretender, de forma autônoma, a 

cobrança de valores em detrimento do concurso universal, assim, ante a 

conclusão da prestação jurisdicional, inversão do ônus quanto ao Banco 

Bradesco e inexistência de pedido a esse respeito, arquivem-se os autos 

com as formalidades de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 121549 Nr: 9593-45.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F DE SOUZA COMÉRCIO ME, DIRCE 

FRANCISCA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, Sisane Vanzella - OAB:5.971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi realizada penhora às fls.104, bem como foram intimadas as 
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executadas (fls. 146/148).

O Banco requereu a designação de hasta pública às fls. 185/186, sem, 

contudo, trazer a matrícula atualizada do imóvel e atualização da dívida.

Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 dias, para que junte aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel penhorado (não constando no 

Anoreg sua existência) e do montante devido, sob pena de extinção, 

observando, que pedidos protelatórios darão azo a aplicação da multa do 

artigo 77 do CPC, visto que se trata de processo distribuído em 2003 e 

com penhora em 2007.

Transcorrido, intime-se via correio, para proceder em 05 dias.

Empós, conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1250442 Nr: 21287-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVASSI COMERCIAL LTDA-ME, JULIO CÉSAR 

PEREIRA JÚNIOR

 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, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Vistos, etc.

 Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835929 Nr: 40995-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI GAGARIN MARQUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, IVAN MERCÊDO DE ANDRADE MOREIRA - 

OAB:59.382/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, WILLIAN BATISTA NÉSIO - OAB:70.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em atenção ao pleito de fls. 118, proceda-se como abaixo segue:

Expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no 

endereço: Avenida A 57, 5, Casa 8, Bairro Poção, nesta cidade.

Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, expeça-se carta precatória 

com prazo de 120 dias, visando citação e demais atos, a ser cumprida no 

endereço: Rua Seringueira, Nº 383, Centro, Nova Mutum-MT.

Para tanto, intime-se o exequente para recolher as custas de distribuição 

da missiva, bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, tudo sob 

pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 225715 Nr: 33031-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BÁSICA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, 

ELDA ARAÚJO OLIVEIRA, ODENILDO DE SÁ TELES

 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: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 Vistos, etc.Proceda-se à juntada das petições constantes da capa dos 

autos (Protocolos nº 848473/2018 de 07/08/2018, 881953/2018 de 

14/08/2018 e 947507/2018 de 28/08/2018).Apesar de não ser um múnus 

do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de 

serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio da ANOREG (extratos em 

anexo), da qual deverá se manifestar o exequente em 15 dias.Ademais, 

ante a informação de que o bem imóvel penhorado não mais pertence aos 

executados torno sem efeito a penhora de fls. 144 e, em consonância com 

a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência de saldo quando da 

realização da ordem de fls. 101/102, ao ver deste Juízo Especializado, a 

realização de nova pesquisa é medida inócua, razão pela qual INDEFIRO o 

referido pleito.Sobre o assunto, vejamos:,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 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.Ademais, OFICIE-SE à conta de depósitos judiciais para 

que promova à vinculação dos ID’s constantes do extrato em anexo 

(072012000009938218 – R$1.738,48 – BCO BRADESCO e de fls. 107/109, 

haja vista a inexistência de informação quanto aos valores do SISCONDJ 

(extratos em anexo).Após, tudo cumprido, intimem-se o Banco para que 

apresente seus dados bancários, no prazo de 15 dias.Em seguida, 

venham-me os autos conclusos para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 59519 Nr: 2877-70.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juniana da Silva Prado.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o término da prestação jurisdicional, DEFIRO o pleito de fls. 149.

Arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 3999 Nr: 1193-28.1992.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ARTHUR BORGES, VERA LÚCIA PREZA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:MT 18673-A, JOSE 

QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103.587/OABSP, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A, PATRICIA FREYER - OAB:62325/RS, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Prioridade – Idoso.

Vistos, etc.

Proceda-se à juntada do ofício constante da capa dos autos –GPLDAL - 

000041/2018, datado de 26/02/2018, bem como do A.R - JJ7946088984BR 

datado de 08/02/0018.

Não obstante ao requerimento do requerente de fls. 719, ante o teor do 

ofício constante da capa dos autos, proceda-se ao envio dos documentos 

requeridos pelo Banco com urgência.

Após, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 970686 Nr: 9652-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSADORE ASSESSORIA EMPRESARIAL 

ERELI ME, HELIO PASSADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1281462 de 07/02/2018), assim como do Malote Digital nº 

81120183140599, datado de 1º de fevereiro de 2018.

Procedo à transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não 

obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP 

oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação 

dos valores contidos nos ID’s informados no extrato em anexo.

Após, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimem-se os executados para que se manifestem no prazo de 15 

dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, CNPJ Nº 

17.184.037/0001-10, CONTA CORRENTE Nº 053896685-6, AGÊNCIA Nº 

0001-5, BANCO 389.

Ademais, expeça-se Carta Precatória para penhora, avaliação e intimação 

quanto ao imóvel descrito às fls. 115vº, qual seja, matrícula nº 194, no C. 

R. I do 1º Ofício de Imóveis de Juscimeira/MT.

Para tanto, saliento que o envio da missiva se dará via Malote Digital à 

Comarca de JUSCIMEIRA/MT, devendo, para tanto, o Banco exequente 

efetuar ao recolhimento das custas necessárias à distribuição naquele 

Juízo (cuja guia para pagamento deverá emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso www.tjmt.jus.br), bem 

como comprovar o seu pagamento, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1145522 Nr: 29881-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIS BUCAIR JÚNIOR, LUCILENE PERES 

BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a homologação do acordo de fls. 63 (suspensão até 

19/08/2017), DEFIRO o pleito de fls. 77/80.

Assim, expeça-se o TERMO DE ADJUDICAÇÃO nos termos do acordo de 

fls. 57/62 (Imóvel matriculado sob o nº 93.111).

Em seguida, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746036 Nr: 43218-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEODOMIRA LEMES DO PRADO, ANIZIO DOS 

ANJOS PRADO, ELVIRA MALHEIROS PRADO, MAUROZINHO SEBASTIÃO 

DO PRADO, JOANITA BENEDITA FERREIRA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1328173.

O Banco requereu a suspensão do feito até 27 de dezembro de 2017, nos 

termos do artigo 10 da Lei nº 13.340/2016.

Assim, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias comprovar se o 

contrato objeto da lide se enquadra nos termos da referida Lei, sob pena 

de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994837 Nr: 20942-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR NEVES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 106 vislumbra-se 

que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente 

feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

Às fls. 103 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito 

de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la a exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, 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, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.

Desta feita, intimo a exequente para se manifestar acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no 
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prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 78851 Nr: 3802-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZALTINO MANOEL METELO, ROSIVETE 

AUXILIADORA NASSARDEN METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVIII). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de ARQUIVAMENTO. 

Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos com as 

formalidades de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 926693 Nr: 47493-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY ROBERTO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 92/93, nota-se que houve a penhora 

do bem às fls. 60, assim, intimo o exequente para que traga aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 dias.

Ademais, expeça-se o mandado de remoção a ser cumprido no endereço 

de fls. 54.

Para tanto, CONCEDO o prazo de 15 dias para a juntada do comprovante 

de diligência, sob pena de extinção.

Com efeito, consigno que as diligências deverão ser recolhidas, nos 

termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o controle dos 

depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de 

Cuiabá/MT, cuja guia para pagamento deverá ser emitida exclusivamente 

pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).

Decorrido o prazo sem manifestação da exequente, venham-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 452577 Nr: 24703-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, UBALDO ALVES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Junte-se o malote digital que se encontra na capa dos autos, 

código de rastreabilidade nº 81120183450513.O exequente pugna na 

petição de fls. 123/124 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. 99, 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 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. 94/97, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 891810 Nr: 24428-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA, 

CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE 

ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 Vistos, etc.

O exequente requereu o bloqueio on-line via BacenJud, conforme se vê às 

fls. 28.

Às fls. 34/38 informou a cessão de crédito.

Pois bem.

Vislumbra-se dos autos que o exequente comprovou a cessão informada 

às fls. 34/38, desta feita, proceda-se à anotação na capa e demais 

registros quanto à alteração no pólo ativo, com a inclusão de RIO CLARO 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS.

Ademais, é sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o ARRESTO/PENHORA on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente.

Consigno, ainda, 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, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.

 Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou 

inexitoso.

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 742636 Nr: 39538-96.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ESTEVÃO LTDA - ME, 

ELETICIA VERENKA DA SILVA, JOÃO CARLOS ARRIEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:17306/O

 (...)ante a ausência de localização do representante da empresa 

executada, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia de Supermercado Estevão LTDA-ME, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Ante a informação do falecimento do executado João Carlos Arriel 

Dias, o exequente foi intimado para se manifestar às fls. 38, pleiteando 

pelo prosseguimento da execução apenas quanto a Eleticia e 

Supermercado Estevão às fls. 70 vº.Em consonância com o artigo 775 do 

Código de Processo Civil, o exequente tem o direito de desistir de toda a 

execução ou de apenas alguma medida executiva, observando-se para 

tanto, as determinações do parágrafo único e incisos I e II do mesmo 

códex.Assim, considerando-se que a desistência se deu antes do 

oferecimento dos embargos, é desnecessária a anuência do devedor (STJ 

– 1ª., AI 538.284 – AgRg, Min. José Delgado, j. 27.4.04, DJU 7.6.04). No 

mesmo sentido: RSTJ 159/319(...)Posto isso, ante o pleito de fls. 70 vº, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA quanto ao executado/avalista JOÃO CARLOS 

ARRIEL DIAS, nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil.Às fls. 

70/71 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de 

bloqueio de ativos financeiros em nome das executadas(...)Com efeito, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca da pesquisa realizada 

neste feito(...)sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Sem prejuízo, ante a desistência quanto ao executado João 

Carlos, determino que o exequente proceda a baixa da averbação inserida 

sobre o veículo R/Milton Brasilia CA, Placa NPL-1484 às fls. 25/26 no prazo 

de 15 dias, comprovando nos autos mediante petição.Em caso de silêncio 

ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804379 Nr: 10845-34.2013.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE MARQUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o teor da certidão de fls. 81, oficie-se à Diretoria do Foro para que 

sejam tomadas as medidas que entenderem pertinentes ao caso, 

considerando o descumprimento de determinação do Juízo pelo Oficial de 

Justiça João Márcio de Miranda Pinheiro, ressaltando que torno sem efeito 

o mandado de fls. 78.

 Assim, expeça-se novo mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço: Rua Engenheiro Álvaro Pinto de Oliveira, Nº 912, Bairro Ribeirão 

da Ponte, nesta cidade.

Para tanto, intimo a requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 353343 Nr: 23716-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME, JULIO 

CÉSAR PEREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção.

No mais, aguarde-se o deslinde dos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 942137 Nr: 55842-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTO SEBASTIÃO DA SILVA - ME, 

ERIVELTO SEBASTIÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis 

de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto ao sítio da ANOREG (extratos em anexo).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,2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXVIII).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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 801238 Nr: 7666-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEDROSO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 93 é mister 
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salientar que cada diligência realizada pelo Oficial de Justiça necessita de 

depósito de valores para cumprimento, haja vista que o requerente não é 

beneficiário da justiça gratuita.

 Desta feita, intimo o exequente para, em 15 dias depositar o valor 

referente às diligências complementares efetuadas e descritas na certidão 

de fls. 91. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para 

adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.

No mais, ante a ausência de localização do executado até o momento, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem arrestados ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 358895 Nr: 29205-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAMARA SILVERIO - (AGROLARA), 

ISAMARA SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...O exequente pugna na petição de fls. 107/108 pela realização 

de novo BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 41, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta 

ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO o 

referido pleito(...)Depreende-se dos autos que foram esgotadas as 

diligências realizadas tanto pelo exequente, quanto por este Juízo 

Especializado visando à localização de bens passíveis de serem 

penhorados em nome das executadas, as quais restaram inexitosas, 

assim, dispõe o artigo 921 CPC:“ Suspende-se a execução:I - nas 

hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;II - no todo ou em parte, 

quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;III - 

quando o executado não possuir bens penhoráveis;IV - se a alienação 

dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, 

em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens 

penhoráveis;V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 

916.” (...)Posto isso, defiro o pleito de fls. 99 e, SUSPENDO o presente 

feito, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do 

referido artigo).Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 342100 Nr: 12386-78.2008.811.0041

 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): FENIX CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA-ME, OSVALDO SANTOS HEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ANTÔNIO WIEBELLING - 

OAB:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVIII). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de ARQUIVAMENTO. 

Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos com as 

formalidades de praxe. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante 

de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 342347 Nr: 12583-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE BRITO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYEGO NUNES DA SILVA 

SOUZA - OAB:14563/MT

 Vistos etc.

Por verificar que esta ação foi distribuída aos 09/06/2008, a apreensão do 

bem aos 26/11/2008 (fls. 37) e a citação apenas em 07/03/2018, bem 

como, ao se ter em vista as diversas intimações ocorridas nos autos 

visando o impulso dos autos pelo autor, intimo as partes, via publicação no 

DJE, para querendo se manifestar em 15 dias a respeito da prescrição, na 

forma do art. 487, parágrafo único, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1086881 Nr: 4667-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. R. CABRAL ME, ANA CLAUDIA 

RODRIGUES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

O exequente pugnou pela penhora dos bens que guarnecem a empresa, 

bem como, alternativamente, pela penhora sobre percentual de 

faturamento da empresa referente aos percebíveis de cartão de crédito.

Inicialmente, tenho que o conforme pesquisa efetuada nestes autos, não 

há nenhuma demonstração de que a empresa devedora esteja ativa, ou 

seja, aberta e com rendimentos e, sim o inverso.

Desta feita, cabe ao exequente a demonstração inequívoca dos fatos 

acima, comprovando a atividade e ingresso de valores, o que não ocorreu.

Assim, INDEFIRO tais requerimentos.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, cumpra-se a parte final da 

decisão de fls. 53/54, 75 e 80, qual seja, “(...) não havendo manifestação 

do exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, 

suspendo a presente execução, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015 

(...)”.

Outrossim, 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 DAS 

EXECUTADAS, sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1267313 Nr: 26781-60.2017.811.0041
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISILVA FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:115762/SP

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (auinze) dias, 

manifestar-se acerca da Impugnação de fls. 22/seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764752 Nr: 17410-48.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRABRAS MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, 

MUNDO DOS COLCHÕES LTDA, LUIS ROBERTO GUEDES, JOSÉ GERALDO 

GUEDES, CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA 

GUERRA ANTUNES GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, VANDERLEI 

APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, SIMONI ZAMPIERI 

GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, WÁLLACE ELLER 

MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 167 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 244270 Nr: 12581-34.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:210644/SP, RAFAEL PALLADINO - OAB:, ROBERTO GUENDA - 

OAB:101.856-34, SANDRO LUÍS CLEMENTE - OAB:7.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

Em razão da ausência de andamento do feito por parte do autor, foi 

realizado bloqueio on-line às fls. 71/73.

Às fls. 83v foi fixada a multa diária em desfavor do Banco autor no 

montante de R$65.000,00 em favor do Estado (29/10/2015), bem como 

R$1.500,00 a título de honorários em favor da Defensoria Pública de Mato 

Grosso, por fim a ação foi declarada extinta.

A Defensoria apresentou seus dados bancários e requereu o 

levantamento dos honorários.

Pois bem.

Nos termos da decisão de fls. 83vº, procedo ao desconto do montante 

bloqueado/vinculado aos autos para o efetivo pagamento dos honorários 

da Defensoria Pública.

Assim, DECLARO QUITADOS os HONORÁRIOS advocatícios em favor da 

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO (fls. 62).

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 de fls. 85, procedo à 

expedição do necessário Alvará Judicial em favor de DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ Nº 03.507.415/0031-60, 

CONTA CORRENTE Nº 1041049-X, AGÊNCIA Nº 3834-2, BANCO DO 

BRASIL.

Sem prejuízo, quanto à multa fixada no valor de R$65.000,00 em favor do 

Estado, deverá o Sr. Gestor proceder conforme orientação da CGJ., de 

forma do ente público, receber seu crédito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360283 Nr: 30305-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELI NOBRE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.

Em caso de silêncio, ante a conclusão da prestação jurisdicional e 

tratando-se de direito disponível, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 131354 Nr: 17569-06.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANGELICA AMARAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/mt, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando-se o resultado da pesquisa via INFOJUD, proceda-se à 

intimação ficta da executada, nos termos do art. 257, inciso II do 

CPC/2015.

Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se o exequente para que 

apresente a planilha atualizada de cálculo, no prazo de 15 dias, assim 

como requeira o que de direito no prazo de 15 dias, visando a satisfação 

de seu crédito.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026012-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEY LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026012-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: JUCINEY LEITE 

Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Vistos. Indefiro o pleito contido na exordial quanto 

a citação por AR, haja vista que, apesar do artigo 247 do CPC/2015 não 

repetir claramente a regra da vedação da citação por correio nos 

processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida 

medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina mais 

abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”. Assim, intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 

– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 

das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora do bem dado em garantia e de quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade do executado reconhecer a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Por ora 

indefiro o pleito quanto arresto, mediante bloqueio online via BACENJUD. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034875-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MARQUES DIAS COSTA BIANCARDINI (REQUERENTE)

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES (ADVOGADO(A))

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034875-77.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANA CLAUDIA 

MARQUES DIAS COSTA BIANCARDINI REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

CONTRATUAL ajuizada por ANA CLÁUDIA MARQUES DIAS COSTA em 

face de CREFISA S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando autora que firmaram as partes dois contratos de empréstimo, de 

n. 040400042463 e 050610000450, contudo, constatou a abusividade 

praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual 

pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - a limitação dos juros remuneratórios em 12% 

ao ano; - a aplicação do INPC como fator de correção monetária; - o 

recebimento de indenização por danos morais; - a devolução da cobrança 

a maior em R$ 2.481,29; - em antecipação de tutela, a suspensão da 

exigibilidade das parcelas vincendas quanto aos contrato n. 

040400042463 e 050610000450, abstendo-se dos lançamentos em sua 

conta corrente e do seu nome em cadastros de inadimplentes; - a inversão 

do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - 

a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 7.655,61 e 

acostou os documentos Id. 10726198 a 10726223. Na decisão Id. 

10960835 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, 

concedida a assistência judiciária e fixada a inversão do ônus da prova. O 

réu foi citado (Id. 13037187) e em contestação Id. 12645189 aventou em 

preliminar a inépcia da inicial por descumprimento do disposto no art. 330, 

§ 2º do CPC, falta de interesse processual. No mérito, aduz que são 

regulares os encargos pactuados, havendo de prevalecer o princípio 

“pacta sunt servanda”. Discorre sobre a inviabilidade do pleito de 

modificação dos juros remuneratórios contratados, a impossibilidade de 

condenação à repetição do indébito e que não estão caracterizados os 

pressupostos da responsabilidade civil, restando desacertada a 

pretensão de indenização por danos morais, contudo, no caso de 

condenação, seja o valor fixado mediante a utilização de parâmetros 

razoáveis. Argumenta que não estão presentes os requisitos da tutela 

antecipada, refutando um a um dos pedidos a este título, não se aplicando 

a inversão do ônus da prova. Ao final, pleiteia pela improcedência da 

ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência. Em audiência ID.12679704, não houve composição entre as 

partes, protestando a autora por prova pericial, o que não é o caso diante 

da matéria controvertida. Em impugnação à contestação Id. 12768934, 

inovou a autora ao abordar temas não aventados na inicial, como 

capitalização, indevida cobrança de encargos moratórios e repetição do 

indébito, os quais desde já não conheço, posto a limitação legal, após a 

intervenção da parte adversa. 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. Em preliminar, arguiu a ré a inépcia da inicial por descumprimento do 

disposto no art. 330, § 2º do CPC e falta de interesse processual. O valor 

incontroverso exigido às ações, na forma apresentada no § 2º do art. 330 

do CPC foi atendido, como se infere das planilhas Id. 10726198 – Pág. 4. 

Com relação ao interesse de agir, destaco a lição de Alexandre Freitas 

Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9ª Edição, 

revista e atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, que alega que “O 

interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem 

com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio 

‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. 

Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A 

ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica 

ausência do próprio interesse de agir.” No caso dos autos, é imperioso 

reconhecer que há interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante 

o princípio constitucional de livre acesso ao Judiciário, visto que, ao 
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contrário do suscitado em contestação, é certo que, por se insurgir em 

face de atos perpetrados pela ré, inequívoca a utilidade da medida e a 

adequação do meio utilizado para tanto. Desta sorte, REJEITO as 

preliminares aventadas e passo ao exame do mérito. Constato que, na 

decisão interlocutória Id. 10960835 já ocorreu o afastamento do pedido de 

limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, nos seguintes termos: 

“Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos. Isso porque há muito se encontra 

afastada a tese, disposta na inicial, de limitação da taxa de juros a 12% ao 

ano, 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.” Isso porque, apesar de lançar a 

assertiva de que os juros praticados são abusivos, limitou-se a autora, em 

sua peça de ingresso, em pleitear por sua redução à 12% ao ano, pedido 

que, conforme posicionamento sumulado pelo Colendo STJ, há muito resta 

superado, não colacionando aos autos provas aptas a corroborar o pleito 

de redução, mediante a apresentação de provas concretas quanto ao 

pleito de alteração do que foi contratado. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Mantém-se a limitação dos 

juros remuneratórios à taxa média de mercado quando comprovada, no 

caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa 

de mercado para operações da espécie. 2.- O agravante não trouxe 

qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se 

mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido”. 

(AgRg no AREsp 504.021/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 09/06/2014). “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DOS JUROS E LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 

MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO 

ESPECIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Quando a parte, no agravo regimental, 

não apresenta argumentos aptos a modificar a decisão agravada, 

mantém-se o julgado por seus próprios fundamentos. 2. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 3. Nos contratos 

bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 

1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização 

mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. 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 (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). 4. 

Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 393.119/MS, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, 

DJe 15/04/2014). Assim o pacificado pelo STJ com a emissão da Súmula 

530: Súmula 530: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de 

comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de 

pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a 

taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações 

da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o 

devedor”. Por não ter ocorrido a alteração da situação fática, tampouco 

recurso modificador da decisão em tela, mantenho a decisão interlocutória 

por seus próprios fundamentos. Como consequência da rejeição do 

pedido de modificação da taxa de juros, não há ensejo à pretensão de 

aplicação do INPC como fator de correção monetária, tampouco se fala em 

devolução do que afirma ter sido pago a maior. Quanto aos danos morais, 

há de se ressalvar o dispositivo constitucional a respeito - art. 5º, inciso X, 

da CF/88, nos seguintes termos: "Art. 5º. (...) X - São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação." A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que: 

"Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando 

prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem 

integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a 

integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, 

vexame e humilhação à vítima." No caso dos autos, a despeito da 

responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, 

tenho que não restou configurado, no caso em apreço, dano à imagem, à 

intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do autor, mas mero 

dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam indenização por 

dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da responsabilidade 

civil. Considerando que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que 

não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao 

recebimento de indenização, tem-se que a mera cobrança de encargos, 

ainda que reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de 

provocar, por si só, danos à personalidade do individuo. Para o 

acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da 

efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do 

nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja 

reparação se pretende. Isso porque, já que a instituição financeira, em não 

havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em 

conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas 

entre as partes. Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE 

SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. 

REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO 

MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 

7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como 

ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, 

cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso 

surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à 

dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp 1731762/GO, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 

28/05/2018) “RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO 

- REPETIÇÃO DA TESE QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, 

requer a demonstração: (i) da conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) do dano e (iii) do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e 

a conduta do agente, o que no caso concreto, não ficou evidenciado 

nenhum desses elementos. Ademais não fora apontado de forma 

detalhada quais os abalos morais suportados, levando a crer que a 

situação pela qual passou consistiu em mero aborrecimento inerente às 

relações cotidianas. No tocante ao descumprimento do prazo legal para os 

banco apresentarem documentos de seus correntistas, nota-se que 

referida tese não foi alegada na fase do julgamento do Apelo.Não cabe, 

portanto, invocar a questão por meio do Agravo Interno, eis que se trata 

de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico.Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, 

aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.” (TJMT - Ag 

9525/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - CONTRATO QUITADO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – [...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO 

DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ 

DESPROVIDO. [...] O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas 

contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não 

configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais 

indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, 

máxime quando, embora abusivos os encargos afastados, foram 

livremente pactuados.” (Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO) O fato é que o 

aborrecimento do consumidor não induz automaticamente à indenização. 

Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem que o autor 

sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento 

públicos, não se pode falar em indenização por dano moral. Desta sorte, 

rejeito este requerimento. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ANA 

CLÁUDIA MARQUES DIAS COSTA em face de CREFISA S/A e condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 
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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, 05 de setembro de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

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)

 

Deverá a parte autora comprovar a distribuição da carta precatória, no 

prazo legal. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020784-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (ADVOGADO(A))

AUTO PERFORMANCE FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME (EXECUTADO)

EMERSON PEREIRA DE ARAUJO (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: 1023292-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CARLOS LUCHI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora comprovar a distribuição da carta precatória, no 

prazo legal. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029759-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FIEL ALVES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023700-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cancele-se o despacho anterior passando vigorar a seguinte 

redação: Em análise aos autos, em especial aos títulos executados, 

verifica-se que os referidos não foram firmados pela segunda executada. 

Intime-se o autor para apresentar título que conste a segunda executada 

como parte. Em caso positivo, cumpra-se a determinação dos autos. Ao 

contrário, proceda-se a exclusão da referida do polo passivo da ação, na 

autuação, distribuidor, como exclusão de qualquer restrição cadastral 

referente a este feito e títulos executados. Como também, suspendo o 

cumprimento da determinação do decreto de revelia em relação a segunda 

executada. De outra banda, os Embargos associados ao presente foi 

interposto pela parte executada com advogado constituído, dispensando a 

atuação da Defensoria Pública, devendo ser informada de tal fato. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05.09.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012948-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017979-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE ARAUJO (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, 05.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003171-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (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, 05.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013640-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (EXECUTADO)

EVA CRISTIANE PALOMO (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: 1013717-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO BARBOSA (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: 1020412-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023341-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE LUZIA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir o mandado expedido, 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, 

05.09.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022583-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir o mandado expedido, 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, 

05.09.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021923-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PARANHOS ALVES SANTANA (RÉU)

FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça 

de id: 15186819, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (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, 05.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000494-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DE SOUZA PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Dispensáveis as pesquisas pretendidas pois a requerida foi 

citada nos autos e já ocorreu sentença transitado em julgado. Assim, 

cumpra-se a sentença e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.09.18

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027571-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA GOMES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021127-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA ROCHA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014738-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte executada não veio aos autos habilitada por 

advogado. Assim, intime-se o autor para providenciar a citação conforme 

despacho inicial, no prazo legal. Após, analisarei pedido de buscas de 

bens e bloqueio on line. Cumpra-se. Cuiabá, 05.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023018-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 
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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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1024166-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EMBARGANTE)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EMBARGANTE)

CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EMBARGADO)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003896-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

SUZANA NUNES RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Deverão as partes se manifestarem sobre laudo pericial acostado aos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERISON MARCOS AMARO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002563-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (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: 1023700-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em sendo tempestivo os Embargos interpostos e associados 

ao presente, conforme certidão dos autos, revogo a determinação de 

revelia da parte executada, como nomeação de Curador Especial. 

Anote-se. Cumpra-se determinação anterior. Cumpra-se. Cuiabá, 05.09.18

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1028976-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON BORGES DE SOUZA (EMBARGANTE)

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014014-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYCA SOUZA ROBERTO PORTES (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: 1022143-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

FERNANDA ATHANAGILDO CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIO EDSON PEDRINI (EXECUTADO)

LEVI JOSE PEDRINI (EXECUTADO)

JOSIANE CRISTINA BOTELHO PEDRINI (EXECUTADO)

LAERCIO JOAO PEDRINI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento acerca da distribuição da carta 

precatória na 1ª Vara Cível de Diamantino-MT sob Número 

1001084-94.2018.8.11.0005, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027928-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLODOALDO ALBANO BEZERRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029113-46.2018.8.11.0041

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:

DULCE BARRETO RACHID JAUDY (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

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1046981 Nr: 44863-13.2015.811.0041

 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): EDYWILSON LOPES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - 

§ 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. 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.: 1087507 Nr: 4952-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA - ME, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1058605 Nr: 50312-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIR FERREIRA DA SILVA - ME, GENIR FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747820 Nr: 45085-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONRAN ATAIDE BASSOS FILHO, DIORAN 

ATAIDE BASSOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIS ALVES PONDÉ - 

OAB:13.830/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.: 1045448 Nr: 44091-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACONTECE SLUTIONS ESTIPULANTES DE 

SEGUROS LTDA, JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para apresentar demonstrativo de débito atualizado e 

após, conclusos para proceder penhora on line junto as cooperativas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 409440 Nr: 855-24.2010.811.0041

 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: ELY ROSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCO BRASILEIROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827042 Nr: 32935-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES, 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, VANILDA RODRIGUES BRIANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Vistos, etc.

Em face do falecimento da parte executada de fl.284, suspendo o 

processo por vinte dias, devendo as partes procederem habilitação, nos 

termos de Lei. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 6264-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO FABIANO DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/6546, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 Vistos, etc.

Não havendo impugnação da avaliação, homologo-a para surtir seus 

efeitos legais.

Intime-se o credor para apresentar demonstrativo de débito atualizado e 

após, remeta-se o feito à Central de Venda Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 226326 Nr: 33534-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONIAS GOMES PEREIRA, MARIA 

SELINGARDI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1.585-A, raphaela beatriz rispoli nunes dreher - OAB:19705/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISLEY GOMES 

PEREIRA - OAB:8865

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Advogada Drª RAPHAELA BEATRIZ 

RISPOLI NUNES, inscrita na OAB/MT sob o n. 19.705, intimada para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

realizada em 22.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 14790 Nr: 8574-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, CIA ITAULEASING DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA 

DE NOVO PARECIS, RODOLFO GOMES DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

GOMES DA SILVA, LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA, JOÃO CANDIDO 

PINHEIROREGO FILHO, ARLINDO ANGELO DE MORAES, CRISTOVÃO 

AFONSO DA SILVA, MARIZETE PRADO CATARINO (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARIETE PRADO DA SILVA (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARGARETI PRADO FALEIROS (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), DONIZETI PRADO FILHO (ESPÓLIO DE DONIZETTI 

DO PRADO), ESPOLIO DE DONIZETTI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2.321-B/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, inscrito na OAB/MT sob o n. 14.559, intimado para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

realizada em 22.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 989170 Nr: 18164-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEL BARCO DE PAULA LTDA EPP, CLERIA 

MARTINS DE PAULA DEL BARCO, FLAVIO FERREIRA DEL BARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 379275 Nr: 15100-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO BARROS CARVALHO, 

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GIZELA MARIA GOMES DE 

OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO, GERALDO BARROS DE 

CARVALHOS, TALITA CRISTIANE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:, RUBENS B . SETOLIN - OAB:18930

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. NILTON MASSAHARU 

MURAI, inscrito na OAB/MT sob o n. 16.783/O, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

22.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1232577 Nr: 15730-52.2017.811.0041

 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: ADAUTO LUIZ DO VALLE BARBOSA, MIRIAN 

CONCEIÇÃO DA SILVA ORMOND, BRAZ ANTONIO DAS GRAÇAS, 

ARTHUR LOURO GUIMARÃES, TATIANE BEZERRA BONA, LUIS 

FERNANDO NERIS, DEIVES CHRISTOFOLETTI CESAR, EDER VARGAS 

NUNES, MARIO ALMEIDA MATOS, CLENON ALVES BORGES, TÂNIA 

MARIA TAVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, Ofertão Cuiabano 

Comércio de Cimento de Derivados de Petróleo Ltda, EDSON RICARDO 

PINTO, ALESSANDRO HUMBERTO PINTO, GÉRSON WELLINGTON PINTO, 

GERSON PINTO, EDNA MEIRE PINTO, Carlos Roberto Pinto, PAULO CESAR 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12144/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:OAB/MT 3056, NELSON FREDERICO KUNZA PINTO - 

OAB:9297/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. ILDO DE ASSIS 

MACEDO, inscrito na OAB/MT sob o n. 3.541/O, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

24.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 501-68.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPOL - COM. PROD. DE SEMENTES E 

CEREAIS LTDA, ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE, EMILIO JOSE DE 

OLIVEIRA, Rosangela Maria de Paula Duarte, Marineuza Oliveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716406 Nr: 10293-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AMBROSIO PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 424928 Nr: 8621-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA, EDSON FARIA LUZ, JOSÉ HENRIQUE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada da mesma forma qual foi citada, para indicar 

bens passíveis de penhora. Após, diga o credor.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770839 Nr: 23876-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS LINO DE OLIVEIRA, MARIA PERPETA DE 

FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Ildo de Assis Macedo, 

inscrito na OAB/MT sob o n. 3.541, intimado para devolver os presentes 

autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas 

cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 16.08.2018, ainda 

não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 751981 Nr: 3774-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME, WALMIN DE AGUIAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. NILTON MASSAHARU 

MURAI, inscrito na OAB/MT sob o n. 16.783/O, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

22.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1157371 Nr: 34832-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES, 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA., FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 703680 Nr: 38319-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO SALGADO ME, JOSÉ 

FERNANDO SALGADO, MARIA EURIPEDES DE LOURDES SALGADO, JOSE 

SALGADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 948411 Nr: 59357-14.2014.811.0041

 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: NORTHSTAR TRADE FINANCE INCORPORATED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXPET NORDESTE PLASTICO E ENERGIA 

LTDA, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, DOMINGOS KENNEDY 

GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, MAXVINIL TINTAS E 

VERNIZES LTDA, MAXPEP INSDUSTRA PLASTICA E ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - OAB:25509/O, RÚBIA 

VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:OAB/MT 6.487, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. PEDRO DE ALMEIDA 

PINHEIRO, inscrito na OAB/MT sob o n. 25.509/O, intimado para devolver 

os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

24.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 423868 Nr: 8128-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ANGELO OSSANI, DIOGENE VERGINIO 

BENETTI, EPITÁCIO RIBAS DA ROSA, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743/RS, ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - 

OAB:9916-B/MS, AMARINHO LEMOS DOS SANTOS - OAB:15982, 

JESSENER SEVERO - OAB:65.519 RS, JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193-B/MT, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, 

JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS, LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

No caso, o requerido discordou com o cálculo do Contador e este Juízo 
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determinou o retorno dos autos para retificação do cálculo. Após, mesmo 

intimado o requerido manteve inerte(fl.1686-verso), razão pela qual, o 

cálculo novo foi homologado.

Por tais razões a argumentação do requerido nos embargos, trata de 

matéria alcançada pela preclusão temporal.

Certifique-se sobre a tempestividade da impugnação de fls.1691/1697.

Após, diga o autor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 5792 Nr: 4031-94.1999.811.0041

 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): JOSÉ CARLOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELANIE DIANDRA DE LIMA - 

OAB:MT 20.907/O

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

certidão acostada à fl. 379 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038488-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAULEASING S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE BARROS SANTOS (EXECUTADO)

MARIO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada para regularizar a representação 

processual. Após, aguarde-se cumprimento do acordo. o seu final 

certifique-se sobre satisfação da obrigação e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015122-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

JOSENIL PACHECO DA SILVA VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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, 05.09.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016494-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

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, 05.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031754-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS ANSELMO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.09.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016665-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.09.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029251-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

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, 05.09.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026258-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RILDO GONZAGA DA SILVA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 05.09.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021573-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEIRELLES VENTURA - ME (RÉU)

FELIPE MEIRELLES VENTURA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação, visando o recebimento de valor consignado na 

inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos acostados na 

inicial. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de 

valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser 

convertido o mandado inicial em execução. O processo encontra-se 

maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, 

cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. 

artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que 

na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a 

importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título 

líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, veio 

garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte requerida 

foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou 

apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da requerida 

demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências jurídicas ali 

apontadas. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 96.069,68 (noventa e seis mil, 

sessenta e nove centavos e sessenta e oito centavos), devidamente 

atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, 

que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do 

CPC. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 05.09.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005349-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (REQUERIDO)

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005349-65.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S/A REQUERIDO: LEONARDO MENDES VILAS BOAS Vistos. Trata-se de 

Execução de Sentença promovida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A 

em face de LEONARDO MENDES VILAS BOAS (ID. 13135876). Nos termos 

do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de cumprimento de 

sentença de valor líquido, determino que se intime o Executado 

LEONARDO MENDES VILAS BOAS na pessoa do Advogado constituído 

nos autos para que efetue o pagamento no valor de R$ 4.840,86 – 

montante apontado pelo Credor, em quinze (15) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 

523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, 

específicos para a presente Execução, em 10% sobre o valor do débito 

exequendo, valor que somente será devido se não houver o pronto 

pagamento pelos Executados. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 5 de 

junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011407-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011407-84.2017.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT em face de FLÁVIA REGINA MARTINS LEMOS-ME. No 

caso dos autos, verifica-se que a parte requerida, não obstante tenha 

sido regularmente citada nos moldes do art. 701, do CPC, não opôs 

embargos monitórios, tornando-se revel – ID. 12328824. Ao deixar de 

apresentar embargos, presume-se que houve a concordância tácita da 

Requerida acerca da existência da dívida, na medida em que não a 

impugnou conforme faculta-lhe o § 2º, do art. 701, do CPC, a justificar a 

passagem “automática” da fase de cognição para a fase executiva, sem a 

necessidade de qualquer pronunciamento do juiz acerca do direito material 

objeto da ação monitória. Desse modo, consoante § 2º, do art. 701, do 

CPC[1], julgo procedente a pretensão autoral para reconhecer-lhe o direito 

ao crédito pretendido devido pela Requerida e por consequência, 

constituo-o de pleno direito o titulo executivo judicial, ante a ausência de 

interposição de embargos à monitória. Prosseguindo-se, previamente a 

análise do pedido de penhora online postulado pelo Autor, nos termos do 

art. 513, caput, do CPC/2015, intime-se pessoalmente por mandado a 

Executada FLÁVIA REGINA MARTINS LEMOS-ME, para que efetue o 

pagamento do valor apontado pela Exequente, em quinze (15) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à 

Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015). Fixo honorários 

advocatícios, específicos para a presente Execução, em 10% sobre o 

valor do débito exequendo, valor que somente será devido se não houver 

o pronto pagamento pela parte Executada. Em quinze (15) dias, a 

Exequente comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos 

termos do Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 20 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 701, § 2o , do CPC: 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025382-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028479-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOBAR COMERCIO DE GAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033591-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033591-34.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WELLITON RODRIGUES 

DA CONCEICAO Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor 

pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do presente 

feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

13348953), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado de imediato em razão da renuncia ao 

prazo recursal pelo Autor e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 5 de junho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033591-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033591-34.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WELLITON RODRIGUES 

DA CONCEICAO Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor 

pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do presente 

feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

13348953), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado de imediato em razão da renuncia ao 

prazo recursal pelo Autor e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 5 de junho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023976-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK ANDERSON DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023976-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: ERICK ANDERSON DE LIMA Vistos. Interpostos 

embargos de declaração pelo Exequente, tempestivos. Diante da certidão 

ID. 13674138, escusas à Parte, assistindo razão alegações, conheço e 

dou provimento aos embargos de declaração ID. 12117219 para tornar a 

decisão que cancelou a distribuição da ação (ID. 12013969) sem efeito. 

Em cinco (05) dias, o Exequente comprove o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

sexta-feira, 28 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018454-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 15 dias impugnar 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016771-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA SALES DA SILVA (EXECUTADO)

RICARDO DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022027-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R DE SOUSA MACHADO - ME (REQUERIDO)
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LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022027-92.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: R DE SOUSA MACHADO - ME Vistos. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, proposta 

por BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, em 

desfavor de R DE SOUSA MACHADO - ME, pessoa jurídica de direito 

privado. Partes devidamente qualificadas e representadas nos autos. 

Alega o Autor, em suma, que firmou com a Requerida Contrato de Cédula 

de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e Serviços 

sob n.º 003.774.594, em 29/01/2015, para aquisição de bem móvel, tipo 

veículo, descrito na exordial, onde relata que a Requerida deixou de 

adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a 

presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Anexou 

documentos com a inicial inerentes ao feito. Em decisões interlocutórias 

(4329462 - fl. 01 e 5067179 - fls. 01/02), foi deferida a liminar pleiteada, 

sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais 

do Autor (5573777 - fl. 01/03), bem como a citação da Requerida. 

D e v i d a m e n t e  c i t a d a  a  E m p r e s a  R e q u e r i d a ,  o f e r t o u 

contestação/reconvenção (10001241 - fls. 01/14), arguindo em linhas 

gerais a inexistência de mora e pugna pela revisão contratual acerca das 

multas, encargos contratuais. Elenca oportunamente a abusividade 

contratual que teria sido perpetrada pelo Requerente, quais seja cobrança 

de juros capitalizados, flutuantes e acima da taxa legal de mercado, além 

da cobrança indevida a título de encargos contratuais e juros de mora 

diários. Diante do que expôs, requereu a concessão dos benefícios da 

gratuidade da Justiça, e por fim, pleiteou a repetição do indébito e a 

condenação do Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais. Instada a parte Autora a manifestar acerca da 

contestação/ reconvenção, atendeu ao chamado (10686263 - fls. 01/19), 

combatendo pontualmente os argumentos e reiterando os pedidos 

descritos na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto 

que desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). INDEFIRO de plano a gratuidade 

da justiça perseguida pela Empresa Requerida na peça defensiva, visto a 

ausência de prova cristalina da miserabilidade alegada, apenas pedido 

genérico. Importante deixar consignado também que, nos termos da 

Súmula nº 297, do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios 

jurídicos celebrados com as instituições financeiras, além da súmula do 

STJ, o assunto já foi também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o 

STF já expõe expressamente que “as instituições financeiras estão, todas 

elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de 

Defesa do Consumidor”. Impõe explanar que na alienação fiduciária em 

garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de 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. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014) (recurso repetitivo). Em relação a 

onerosidade excessiva cobrada nas parcelas vencidas, levantada pela 

Requerida, tenho que o contrato de financiamento pactuado entre as 

partes possui taxas de juros pré-fixadas, dentro de percentual de 

mercado, com parcelas de prévio conhecimento das partes, não 

merecendo reparo. Apesar de a Ré questionar os valores cobrados pela 

instituição financeira Requerente, observamos que a mesma anuiu ao 

contrato e não se vislumbra abusividade nas taxas de juros e demais 

encargos contratuais pactuados. Ora, se o valor fixado no contrato não 

fosse o devido, já teria de imediato, discordado com o respectivo e não 

aguardar o transcorrer de longo tempo para questionar tal fato. Da 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 

297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a 

procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente 

a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade 

passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da 

prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da 

questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. Da lide secundária: 

Reconvenção. Quanto aos pedidos da reconvenção interpostos pela 

Requerida não são cabíveis no caso presente isso porque foi a própria 

reconvinte quem deu causa ao processo de busca e apreensão tendo 

pleno conhecimento deste com a notificação válida. Da Declaração 

Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes 

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal 

de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas”. Improcede o pedido de expurgo das 

cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora 

especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados 

e não discriminados. Dos Juros Remuneratórios No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. Destaco que os 

Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as 

taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, 

seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: 

Min. Nancy Andrighi). Rejeito a alegação de juros abusivos. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “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” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a 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 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Por tal motivo improcede o pedido. 

Quanto aos juros de mora estipulados em 1% ao mês, bem como a multa 

de 2%, se observa que se encontram dentro dos parâmetros legais, 

portanto, não há que falar em abusividade por parte da Financeira. A 

situação processual configurada nos autos não permite reconhecer a 

existência de abusividade nos encargos exigidos no período da 
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normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), assim como 

não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Neste sentido: 

Súmula nº 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão de 

contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Quanto aos juros de 

mora estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa 

que se encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que 

falar em abusividade por parte da Instituição Financeira. Por fim, no que 

concerne a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e 

moratórios no período de anormalidade, também não merece acolhida, 

consoante já elucidara a jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. 

PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

decisão, proferida em embargos à execução, que define o período de 

incidência dos juros remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não 

podendo ser objeto de posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão 

consumativa quando os executados não suscitam oportunamente as 

matérias que deveriam ser alegadas nos embargos à execução. 3. Na 

linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros 

remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, 

sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de 

permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. 

"Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros 

vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o 

credor passar a quitação por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. 

Não cabe ao STJ o exame de suposta ofensa a dispositivos 

constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art.102, 

III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Das Tarifas Bancárias O 

Guardião da Lei Federal no julgamento dos recursos especiais repetitivos 

1.251.331/RS e n. 1.255.573/RS norteou o tema acerca das tarifas 

bancárias, decisões estas que são paradigmas e devem ser observadas 

em prol da segurança jurídica e do princípio da igualdade. Portanto, são 

três as teses norteadoras do tema em discussão. 1ª Tese: Nos contratos 

bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 

2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) 

e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. No caso concreto, os contratos foram 

celebrados em 29/01/2015, na vigência da Resolução CMN 3.518/2007 que 

veda a cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC) e de emissão de 

carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. A 

propósito: Súmula 565 STJ: A pactuação das tarifas de abertura de crédito 

(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo 

fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início 

da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Porém, no 

contrato de cédula de crédito bancário entabulado entre as partes 

litigantes (4314210 - fls. 01/08), não faz qualquer menção a cobrança das 

tarifas denominada TAC e TEC, tampouco a SERVIÇOS DE TERCEIROS e 

por tal motivo, improcede o pedido neste aspecto. Repetição do Indébito 

em Dobro No que se refere ao pedido de devolução em dobro do cobrado 

a maior, é preciso dizer que, quando constatada a cobrança abusiva, os 

valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados do 

montante da dívida e restituídos a requerente, seja através de 

compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em 

espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato, mas não em 

dobro, conforme prevê o art. 42, § único, do CDC, salvo se comprovada a 

má-fé do credor, o que não se dá quando a cobrança é feita com base em 

cláusula prevista no contrato. Nesse contexto: "A devolução em dobro de 

valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à 

comprovação da má fé por parte do credor" (Apelação Cível nº 

1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli 

Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011). 

Sem razão o Requerida quando pretende ver incidir a repetição do indébito 

em dobro, isto porque eventual valor a ser restituído ao consumidor 

deverá ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos autos, visto que 

a má-fé da instituição financeira não foi comprovada. A repetição de 

indébito exige requisitos que são: prestação indevida, natureza de 

pagamento ao ato e inexistência de dívida entre as partes, o que não é o 

caso dos autos, ante a comprovada inadimplência das parcelas. De sorte, 

a demanda se fundou em direito incontestável, não se havendo falar em 

cobrança indevida. Assim, tendo em vista que a Requerida não cumpriu 

com a sua obrigação contratual, ao deixar de quitar as parcelas mensais 

com a qual se comprometeu, tornando-se inadimplente incorreu na busca 

e apreensão do bem dado em alienação fiduciária. Logo, também não se 

há falar em repetição de indébito. Pela exposição acima, verifica-se que os 

encargos aplicados foram em conformidade com o pactuado entre as 

partes, não sendo evidenciada qualquer irregularidade. Assim, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por 

meio do contrato acostado (4314210 - fls. 01/08), que as partes 

efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, tipo veículo, em que a Requerida 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos 

(4314212 - fl. 01/04). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a 

existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da 

Requerida, sendo conseqüentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente comprovada. 

Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Regularidade. 

Documento recebido por terceiro. Irrelevância. (...) Pagamento que, nos 

termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a 

integralidade da dívida, com inclusão das prestações vencidas e 

vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo rito de 

recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, Publicação: 22/01/2015). Negritei 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, e por consequencia consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (4314203 - fl. 01/07), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Nos termos da 

fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da Ação 

Reconvencional, como preconizado também no artigo 487, inciso I, do CPC, 

para CONDENAR a parte Requerida/Reconvinte nas custas processuais 

no pedido reconvencional, e no pagamento da verba honorária os quais 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 

CONDENO ainda a Requerida R DE SOUSA MACHADO - ME 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. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 José Arimatéa neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029167-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROGERIO SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028920-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICKTA DE SOUZA VELOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico e dou fé, eu Oficial de Justiça infra-assinado que de 

posse do mandado supramencionado. Dirigi-me na data de 31/03/2018, no 

endereço mencionado no mandado, nesta capital, e lá estando, às 

10h48min, fui atendido por FLAVIO, este informou que a REQUERIDA: 

GLEICKTA DE SOUZA VELOSO, não estava e não tinha horário previsto 

para ser encontrado no referido endereço. Retornei na data de 

05/04/2018, às 10h11min, na ocasião fui atendido por AMANDA, esta 

informou que a REQUERIDA, não se encontrava, e não informou aonde 

REQUERIDA poderia ser encontrada. Ante o exposto, faço a devolução do 

presente mandado ao cartório de origem tendo em vista que o valor da 

diligencia efetuado foi insuficiente para novas diligencias e os demais 

atos. Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018. CUIABÁ/MT, 05 de abril de 2018. 

VLADIMIR DA MOTA OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035185-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA SALETE BENETTI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA Situação da diligência: Negativa 

Certifico que, em cumprimento ao mandado em tela, no dia 05/03/2018, não 

foi possível proceder à citação e busca e apreensão do bem em nome de 

Angela Salete Benetti, posto que não encontrei a requerida ou o bem 

objeto da demanda. Nestes termos devolvo o presente mandado, 

mantendo-me a disposição para novas diligências. O referido é verdade e 

dou fé.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028312-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028312-67.2017.8.11.0041. AUTOR: MARIETHY STEFFANIA 

REZENDE VELOSO MUNHOZ RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a Autora pugna pela desistência da 

ação com a extinção do presente feito pois formalizou acordo extrajudicial 

com o Requerido. Requer ainda a devolução das custas e taxa de 

distribuição do feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente 

(ID. 13755667), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. No que diz respeito ao pleito para devolução do valor 

referente ao pagamento das custas e taxa de distribuição, indefiro. Ora. 

Não há que se falar em prejuízo junto ao Judiciário e ausência de 

prestação jurisdicional se a Autora teve a ação registrada, distribuída, 

analisada com determinação para citação da parte Requerida. Eventual 

desistência da demanda não implica na restituição do preparo inicial. 

Certifique-se o transito em julgado de imediato diante da desistência do 

prazo recursal e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016231-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016231-86.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos. O Autor 

requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização do 

Requerido, razão pela qual determino a prévia requisição de informações 

acerca dos endereços do executado por meio dos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, cujos extratos seguem em anexo. Caso os endereços sejam 

diversos daquele que consta nos autos, renove-se a expedição do 

mandado de citação do Executado. Indefiro o pedido do Autor para que 

seja realizada consulta junto ao sistema SIEL, pois a diligência pode ser 

realizada pela própria parte, junto ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, e 

custeie as despesas da pesquisa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de 

junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA (ADVOGADO(A))

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte apelada para, no prazo legal apresentar as 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038400-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791978 Nr: 46068-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DESPACHO

Vistos.

 Conclusão desnecessária.

Diante do extenso lapso temporal desde a distribuição da presente ação 

sem a localização do Executado para citação e satisfação do débito, a 

Secretaria cumpra-se na integralidade a determinação de fl. 110.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 918604 Nr: 42493-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELCIO JANGUAS DA CUNHA, 

MARIA HELENA LISBOA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA PIOVEZAN 

CORDEIRO - OAB:17868/O

 DECISÃO

Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de Contestação ou 

purgação da mora.

 Interpostos embargos declaratórios pelo Exequente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença embargada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração – 

fls. 115/118 porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 918671 Nr: 42511-19.2014.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GRANT IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME, MAURICIO JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842

 DESPACHO

Vistos.

Previamente a analise do pedido de realização de penhora, intimem-se os 

Requeridos a indicar bens penhoráveis em quinze (15) dias, sob pena de 

aplicação de multa nos termos do art. 774, V, do CPC.

Não havendo sucesso na indicação de bens passíveis de penhora pelo 

Requerido, retornem-me os autos conclusos para apreciação dos demais 

pedidos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810376 Nr: 16871-48.2013.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19.619

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por CLAUDINEI VIEIRA DE 

CHAVES – ME em face de ITAÚ UNIBANCO S.A (fls. 102/106).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência para que efetue o pagamento do montante 

apontado a fl. 106, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 375319 Nr: 11616-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SILVEIRA SAMANIEGO, 

FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA TEIXEIRA PINHO 

RIBEIRO - OAB:SP N° 200.557, MAURO CARAMICO - OAB:111110/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante dos pedidos de fl. 167 expeça-se mandado de penhora, avaliação e 

intimação de 50% do imóvel indicado nos termos dos arts. 838, 841 e 842 

do CPC e art. 1.053 e ss . da CNGC.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

 Advirto que o Executado deverá ser intimado acerca da formalização na 

penhora por Edital, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC.

Promova-se a Secretaria a regularização da juntada dos documentos 

pendentes que se encontram na contra capa dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 839989 Nr: 44437-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN LEÃO MACEDO - 
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OAB:98867 OAB/MG

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista o cancelamento do alvará expedido nos autos, devido à 

inconsistência de informações – fl. 135, expeça-se novo alvará em favor 

do Exequente para levantamento dos valores depositados – fls. 125/126, 

atentando-se para a nova conta bancária indicada às fls. 133/134.

Após, não havendo mais pedidos dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se em definitivo.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 760939 Nr: 13340-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MARQUES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDE - OAB:13830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Sobre a alegação do Executado (fls. 578-584), em dez (10) dias, 

esclareça o Contador judicial, aproveitando o ensejo atualize o débito 

exequendo.

 Vindo os autos, independente de manifestação das partes, voltem 

conclusos tendo em vista que ambos já manifestaram acerca dos cálculos 

da contadoria judicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14445 Nr: 1117-91.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTIN IMPORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, AROLDO FERNANDES DA LUZ - OAB:9492, ETEL DE 

OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:61079/RS, FÁBIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AUGUSTO DA COSTA 

RIBEIRO GARCIA - OAB:10.114, LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos.

A priori exclua-se do polo passivo o BANCO BRADESCO S.A., vez que o 

cumprimento de sentença dá-se apenas entre BERTIN IMPORT COMERCIO 

DE AUTOMOVEIS e CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Atente-se a secretaria para a solicitação de alteração do cadastro de 

advogados de fl. 1268.

 Com relação ao valor depositado em juízo pela CEF, a Srª Gestora acoste 

aos autos extrato, via sistema SISCONDJ ou, se necessário for, oficialize 

a Conta Única para levar informação precisas sobre eventuais levantemos 

de valores, devendo constar data, valor e beneficiário.

 No tocante a arguição da Caixa Econômica Federal acerca do 

afastamento da multa fixada, assunto mais que repisado, digo que se 

mantém a decisão da Instância Superior, neste sentido.

 Juntado aos autos as informações da Conta Única, digam as partes em 

cinco (5) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 97266 Nr: 12770-51.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.E.C.M. - COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS LOJ 

DO VESTU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BABA ESCAPAMENTOS E FREIOS LTDA, 

EDNELSON YASSUJIRO MATSUBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação de incorporação do credor C.E.C.M. - COOP DE ECON. 

E CRÉD. MÚTUO DOS LOJ DO VESTUARIO com a COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB 

CREDISUL anunciada às fls. 261-382, retifique-se o polo ativo a execução, 

como solicitado a fl. 261.

Atente-se a Secretaria para a alteração no cadastro de advogados.

 Em seguida, intime-se o Credor para, no prazo de dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por desídia.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1075758 Nr: 57826-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assim se 

pronunciou:“(...) Inexiste, de igual modo, error in procedendo em 

decorrência do indeferimento de determinada prova ou em virtude do 

julgamento antecipado da lide, notadamente porque, ao magistrado, 

destinatário final do acervo probatório reunido nos autos, incumbe avaliar 

a pertinência, assim como a própria necessidade da produção de 

determinada prova. Alias, em se tratando de matéria exclusivamente de 

direito, ou de direito e de fato, sem que haja necessidade de produção de 

prova em audiência, é dada ao juiz a possibilidade de conhecer 

diretamente o pedido, nos termos do art. 330, I, da lei adjetiva civil. (...)” 

(Ag.Reg. no Resp. n.º 1466365/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma, julgado em 06/08/2015. DJe 24/08/2015)Nesse mesmo 

sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que também 

assinala que o indeferimento das provas pretendidas pelas partes, tidas 

como desnecessárias, não viola os princípios do contraditório e ampla 

defesa, confira-se:AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS 

DISPENSADA. DILIGENCIA PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

AGRAVO IMPROVIDO; I- O Supremo Tribunal Federal tem decidido de que 

o indeferimento de diligencia probatória, tida por desnecessária pelo juízo 

a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. II- A 

exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que seja a decisão 

exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe 

de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. III – Agravo 

regimental improvido. (AI 737693 AgR, Relator Ministro Ricardo 

Lewandowski, Primeira Turma. Julgado em 09/11/2010, DJe 

26/11/2010)Diante destas considerações, entendo que na hipótese, o 

processo deve ser julgado no estado em que se encontra razão pela qual 

determino que os autos permaneçam conclusos para sentença.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791060 Nr: 45130-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZELE COSTA BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 
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PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Promova-se a intimação do devedor via Oficial de Justiça para que indique 

bens passíveis de penhora em quinze (15) dias, sob pena de aplicação de 

multa nos termos do art. 774, V, do CPC.

Registre-se que a guia referente à diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento da medida foi previamente recolhida pelo Autor.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se. Intime-se.

Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 370564 Nr: 7276-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISMINO REGINALDO DE MAGALHÃES 

TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA promovida por FELIMISNO 

REGINALDO DE MAGALHÃES TAQUES em face de BANCO FINASA S.A 

(fls. 147/150).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência para que efetue o pagamento do montante 

apontado a fl. 150, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 703964 Nr: 38625-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO MARANHÃO AYRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO CURVO - OAB:14511/MT, ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.Cuida-se ação revisional em fase de Cumprimento de Sentença 

onde o executado tempestivamente apresentou impugnação (fls. 

275-277), depositando em juízo do valor que entendia devido (guia de 

deposito – fl. 278). Em linhas gerais o impugnante alega excesso de 

execução. Em virtude d divergência das partes com relação ao quantum 

debeatur, os autos foram encaminhados a Contadoria do Juízo (fl. 318). 

Com o aporte da planilha de cálculos (fls. 330-331) a parte credora 

manifesta concordância com o valor depositado em juízo (fl. 332-334). É o 

relato do necessário.DECIDO:(...) Feitas estas considerações HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pelo Contador Judicial (fls. 330-331), para 

reconhecer devido ao exequente, a título de honorários advocatícios, a 

quantia de R$2.178,67 e como excesso de execução a quantia de 

R$1.647,93 (valores atualizados até 31/8/2017). Corrijam-se os valores 

com a incidência da correção utilizada pela Conta Única até o efetivo 

levantamento e expeçam-se os competentes ALVARÁS para 

levantamento devendo acontecer transferência para contas bancarias 

que as Partes indicar.Considerando a satisfação integral do débito, nos 

termos do art. 924, II, do CPC extingo o presente feito.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1157920 Nr: 35034-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL, 

MARCO AURÉLIO TEIXEIRA SANDOVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6.843, 

JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e paragrafo único, do CPC, entendo ser 

desnecessária ao deslinde da questão a produção de prova testemunhal 

e/ou pericial além das provas documentais colacionadas pelas Partes, 

ensejando in casu o julgamento antecipado da lide.

 Mantenha-se o processo concluso para julgamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1016638 Nr: 30398-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM NASCIMENTO TEIXEIRA THOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO ITAU S/A, BANCO CITICARD S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO ITAUCARD S/A, MIDWAY S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCARD S/A, 

HSBC FINANCE DO BRASIL S/A, BANCO PORTOCRED S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, CASSIO MAGALHÃES 

MEDEIROS - OAB:OAB/RS 60.702, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:, diogo ibrahim 

campos - OAB:13296, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:11.640, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 756-757), tempestivos, 

como se verifica da certidão dos autos.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.
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 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403749 Nr: 35595-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILA PEDROSO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Vistos.

Considerando a certidão retro, nomeio como Perito Judicial o Contador NEY 

MÁRIO RIBEIRO TEIXEIRA com endereço na AV. Das palmeiras, s n°, 

condomínio rio Cachoerinha. Bairro: Jardim Imperial - CEP. 78050-905, 

Cuiabá-MT. Tel: (65) 99242-0442 – 3028-9518, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.

Intime-se a expert para apresentar a proposta de honorários, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC).

 Em seguida, intime-se o Banco para depositar o valor dos honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, já que o 

exequente encontra-se assistido pela justiça gratuita.

 Empós, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).

Posteriormente, intime-se o Perito a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC.

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, depois de intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 918358 Nr: 42304-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO XAVIER DE ARRUDA, LUAN 

FERREIRA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação acerca do falecimento da parte requerida suspendo o 

processo pelo prazo de (30) trinta dias, nos termos do art. 313, I, do CPC, 

devendo, neste prazo o Autor promover a regularização do pólo passivo 

da demanda realizando a substituição processual pelo seu espólio ou 

indicando para habilitação eventuais sucessores do falecido, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito por abandono de causa.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 897449 Nr: 27891-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO QUINTEIRO ALMEIDA - 

OAB:15.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 DECISÃO

Vistos.

Previamente a analise do pedido de fls. 170/174, intime-se o Exequente a 

se manifestar em quinze (15) dias acerca do deposito realizado as fls. 

168/169.

Após, retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 965215 Nr: 7044-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BANCO DA AMAZONIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMY SHING-ME, JEREMY SHING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

JEREMY SHING-ME e OUTRO se opuseram a presente execução de título 

extrajudicial por meio de petição inominada, que recebo como EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – fls. 187/188, postulando pela declaração de 

abusividade dos juros remuneratórios com base nos cálculos 

apresentados – fls. 189/194.

Intimado, o Exequente/Excepto apresentou impugnação alegando que as 

taxas e encargos contratados não superaram os 50% estabelecidos pela 

taxa de mercado, não devendo, portanto, serem reconhecidos como 

abusivos – fl. 196.

 É o breve relatório.

Decido.

A taxa média do mercado aplicada na data da contratação da cédula em 

questão encontra-se dentro dos parâmetros legais, conforme verifica-se 

l i n k  d i s p o n i b i l i z a d o  p e l o  B a n c o  C e n t r a l  d o  B r a s i l 

((https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%).

 É entendimento pacificado na Seção de Direito Privado do Superior 

Tribunal de Justiça que a alteração da taxa de juros pactuada depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado (nesse sentido: AgRg no REsp n. 647.326/MG, relator Ministro 

Hélio Quaglia, DJ de 10.12.2007; AgRg no REsp n. 935.231/RJ, relator 

Ministro Aldir Passarinho o que, somente nesse caso, poderia ensejar uma 

nulidade ou revisão contratual dos juros, não restando configurado nos 

autos a abusividade da cobrança.

Sobre o tema, a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça:

“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, o que não configura abusividade.”

 Portanto, in casu, REJEITO a presente exceção de pré-executividade e 

determino por conseguinte a tramitação regular da execução até a 

satisfação integral do crédito, nos termos do cálculo do 

Exequente/Excepto – fls. 91/185.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1304614 Nr: 9568-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI ERNESTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENE SENA VIDIGAL - 

OAB:16402, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/mt

 DECISÃO

Vistos.

Considerando que os Embargos à Execução foram distribuídos em 

duplicidade (id 1296227 e id 1304614) determino o cancelamento da 

distribuição do presente feito, tendo em vista ter sido distribuído 

anteriormente a de id. 1296227..
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 Sem custas e sem honorários.

Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 790571 Nr: 44620-74.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E MIRANDA LTDA, ANA LUZINETE DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA promovida por BANCO DO BRASIL 

S.A em face de PEREIRA E MIRANDA LITDA e OUTRO (fls. 182/187).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência para que efetue o pagamento do montante 

apontado a fl. 187, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 310913 Nr: 15767-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 Vistos.

Analisado detidamente os autos percebo que se trata de cumprimento de 

sentença que originou da ação revisional que LCD TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA ajuizou em desfavor do DIBENS LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL que por ocasião da liquidação da sentença 

elaborada pelo Contador Judicial (planilha - fls. 182-197) se concluiu valor 

em favor da empresa LCD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

 Veio à impugnação aos cálculos pelo Banco, conquanto, foi rejeitada 

(decisão - fls. 208-209), situação que gerou o RAI n. 

1011188-97.2017.8.11.0000, interposto pelo Banco, que teve provimento 

negado (fl. 240).

 Sirvo-me desse breve resumo para revogar a decisão de fl. 252, já que 

foi proferida levando em consideração que a parte executada fosse 

aquela indicada na capa dos autos desde sua distribuição, ou seja, a LCD 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

 Diante disso determino a retificação dos polos do presente cumprimento 

de sentença, a fim de constar como credor : LCD TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA e como devedor : DIBENS LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL.

 Promovida à retificação intime-se a executada DIBENS LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL, na pessoa do advogado constituído, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia indicada pelo Exequente às 

fls. 243-244, qual seja R$264.954,84, devendo ser consignado que a 

ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa 

e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142532 Nr: 27164-29.2003.811.0041

 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): ODIR BARROS DE ARAÚJO, ALBA MARÍLIA 

MARQUES CRAVEIRA DE ARAÚJO

 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: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de arrematação de imóvel perfeita e irretratável, como se verifica 

do auto de arrematação de fl. 200 (art. 903, CPC).

O Credor, em cinco (dias), comprove nos autos a quitação do imposto de 

transmissão, bem como, apresente as respectivas certidões que 

demonstrem a inexistência de eventuais ônus (§§1º e 2º, art. 901, do 

CPC).

Cumpridos os requisitos de que trata o citado artigo, expeça-se a carta de 

arrematação, consignando que o imóvel arrematado se manterá com 

restrição já que a arrematação se efetivou com previsão de pagamento 

parcelado (art. 895, do CPC).

 Sem prejuízo das providencias alhures, expeça-se levantamento do valor 

da entrada da arrematação (fl. 209) em favor do Credor, com 

transferência para a conta bancaria indicada a fl. 214.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 908199 Nr: 35667-53.2014.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON BENEDITO DE AMORIM JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 Vistos.

Ante o deferimento da liminar vindicada no agravo de instrumento (decisão 

fl. 101-103), expeça-se imediatamente o mandado de busca e apreensão 

e citação.

Sem prejuízo, cumpra a determinação de fl. 99.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 220458 Nr: 28810-06.2005.811.0041

 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): BELLOLAR CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 588-589), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 591.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 402399 Nr: 34361-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL 

LTDA, RODRIGO BRESSANI SPINELLI, CARLOS HENRIQUE RACHID DE 

ANDRADE, MARINA BRESSANI SPINELLI MAIA DE ANDRADE, VIVIANE 

BRESSANI SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JR. - OAB:7445

 Vistos.

Ante o deferimento da liminar recursal vindicada aguarde o julgamento do 

recurso de agravo de instrumento n.1009435-71.2018.8.11.0000.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 981749 Nr: 14893-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MORELI, LEDIONETE APARECIDA VILLA 

MORELI, JELF PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os depositos referente à diligência do Oficial de Justiça 

deve ser feito conforme Portaria 02/2017/DF, e o depósito mencionado às 

fls 51/54 tratar de depósito feito equivocadamente em conta da 

SISCONDJ,manifeste o autor em 05 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1169927 Nr: 40141-96.2016.811.0041

 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: ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A- CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 para a parte apelada no prazo de 15 dias apresentar as contra razões

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 873548 Nr: 12243-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYAO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-D/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO JOAQUIM 

DOS REIS - OAB:23134/SP

 Considerando o docurso do prazo requerido pela parte requerente, 

manifeste o requerente aprtesentando os calculos .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 161378 Nr: 12574-13.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO KLEBER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO - 

OAB:5879-B/MT

 Considerando que a publicação retro não constou o patrono da parte 

exequente renovo a publicação - manifeste o credor em cinco dias, 

requerendo o que de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 756170 Nr: 8253-51.2012.811.0041

 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): LUCINEI RONDON DE ARRUDA ME, LUCINEI 

RONDON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEMAR SAYD PINTO - 

OAB:18852, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO M. S. GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10.136

 DECISÃO

Vistos.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação do bem indicado 

às fls. 83/85 nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss 

. da CNGC.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1034565 Nr: 38924-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LIMITADA 

- ME, ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PARA O AUTOR TRAZER COPIA DA INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE 

CARTA PRECATORIA DENTRO DO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794656 Nr: 972-10.2013.811.0041

 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: LOURIVAL BENEDITO COENGA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITICREDICARD CITI S/A - BANCO CITICARD 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA promovida por BANCO ITAÚCARD 

S.A em face de LOURIVAL BENEDITO COENGA (fls. 170/172).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência para que efetue o pagamento do montante 

apontado a fl. 172, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032809-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES ROCHA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005470-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA (ADVOGADO(A))

EVELYN JULIANA DA COSTA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC 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: 

1005470-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EVELYN JULIANA DA COSTA 

ALVES RÉU: BANCO GMAC S.A. DESPACHO I - Conciliação prejudicada. II 

- Diante da apresentação da contestação pelo banco requerido, dê-se 

vista à requerente para impugnação, no prazo legal. Cumpra-se, servindo 

a publicação desta decisão como intimação. CUIABÁ, 5 de setembro de 

2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782401 Nr: 36041-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARCELO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 

- OAB:16.846-A/MT, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

 Certifico e dou fé em cumprimento a decisão judicial de fls 348 que consta 

nos autos as contestações das partes requeridas: Banco BMG S/A as fls 

144/166, do Banco Bonsucesso S/A as fls 102/132, do Banco Rural as fls 

34/86, do Banco Semear de fls 167/196 e do Banco do Brasil S/A as fls 

241/275, certifico ainda que não consta nos autos a juntada de AR de 

citação do Branco do Brasil S/A mas este já contestou conforme relatado 

em 16/04/2014 ( fls 241/275); assim sendo ante o comprovante de citação 

do Banco Cruzeiro do Sul S/A ( AR fls 33) e tratar-se de ação sob o rito 

do procedimento ordinário, certifico que decorreu o prazo para o Banco 

Cruzeiro do Sul S/A apresentar resposta, desta feita ante a 

tempestevidade de todas as contestações encartadas aos autos e em 

cumprimento ao item IV da referida decisão procedo a intimação da parte 

autora para manifestar nos autos sobre as contestações e documentos, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733265 Nr: 29498-55.2011.811.0041

 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: LEONI SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:9012-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Conciliação prejudicada, tendo em vista a ausência da parte autora. II – 

Dou por concluída a fase probatória do processo. Voltem-me os autos em 

conclusão para julgamento. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 890217 Nr: 23346-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MARIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171.045/SP, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON LATORRACA BARBOSA - OAB:4978 MT

 I – Conciliação prejudicada. II – Defiro o pedido postulado em audiência 

suspendo o feito pelo prazo de 10 (dez) dias. III – Decorrido o referido 

prazo, intimem-se as partes. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786986 Nr: 40898-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ARACI CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista aos ditames contidos no art.107 do CPC a saber: "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" impulsiono os autos para intimar a parte 

autora o prazo de 05 (cinco) dias comparecer em cartório a fim de 

proceder a retirada dos autos conforme seu direito, sendo que decorrido o 

prazo assinalado e não ocorrer manifestação para prosseguiomento do 

feito, deverão os autos ser encaminhados ao arquivo definitivo ante o 

findar da prestação jurisdicional haja vista a certidão de transito em 

julgado de fls 303. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 6360 Nr: 2086-72.1999.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FÉLIX NETO- CONTA JUDICIAL 

0800044643816

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, LUIZ FERREIRA VERGILIO - OAB:4614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico e dou fé que ante a juntada da decisão proferida no Recurso de 

agravo de Instrumento 100367-34.2017.811.0000 desprovendo o referido 

recurso, mantida incólume a decisão de fls de fls 303 procedo a intimação 

da parte autora para manifestar quanto a devolução da correspondência 

(fls 306)do Ofício expedido ao Cartório da 3ª Circunscrição de Cuiabá/MT 

com a informação que o mesmo "mudou-se" no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 33246 Nr: 7752-83.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, 

BELMIRO MAIA DE ALMEIDA (DE CUJUS), ELIAS FARAH, JOSÉ LEMES DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

I – Revejo meu entendimento e determino a suspensão do cumprimento da 

carta precatória expedida à Comarca de Rondonópolis/MT, objetivando a 

imissão do adjudicante Lufti Mikhael Farah Neto na posse do bem 

adjudicado.

Com efeito, verifico que para imissão na posse, entendo necessário o 

julgamento da ação de dissolução de sociedade noticiada.

Aguarde-se o julgamento da ação de dissolução parcial de sociedade 

empresarial (Feito n. 2503-85.2012 – código: 707693), que tramita perante 

a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Assim, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT, determinando o sobrestamento da carta precatória de n. 

1006902-33.2018.8.11.0003, diante da suspensão da imissão na posse 

determinada.

II – Defiro o pedido do banco exequente, vindo às fls. 667, no tocante ao 

levantamento do valor obtido na adjudicação do bem do executado, 

pagamento efetuado à fl. 426.

E para tanto, expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, 

extrato que acompanha a presente decisão, liberando-se em favor do 

banco exequente, na forma indicada à fl. 667-v, com os rendimentos 

creditados no período.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 215150 Nr: 24066-65.2005.811.0041

 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: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUBIA DANTAS TENUTA, ANTÔNIO SÉRGIO 

TENUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, ELIANETH G DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA 

- OAB:DEFEN. PÚBLICA, ISIS MARIMON - OAB:3434/MT

 I – Conciliação prejudicada. II – Defiro o pedido postulado em audiência 

suspendo o feito pelo prazo de 10 (dez) dias. III – Decorrido o referido 

prazo, intimem-se as partes. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718593 Nr: 14494-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS MONZA, WAGNER 

ECHEVERRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 9818, 

sem a manifestação da parte requerente

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011316-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011316-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA BENEDITA RODRIGUES 

CORREA RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Tendo em vista a certidão de Id 14813725, 

de que transcorreu o prazo sem manifestação da perita grafotécnica 

anteriormente nomeada, nomeio em substituição o perito: Thyago Jorge 

Machado, brasileiro, perito oficial criminal, especialista em grafotécnica, o 

qual deverá ser intimado da presente nomeação, no endereço Rua 

General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, CEP. 
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78043-360. Intime-se o referido perito, pelo correio, acerca da presente 

nomeação e para apresentar a proposta de honorários, em 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. M/Cuiabá, 05 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002366-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA APAZ FERRAZ (ADVOGADO(A))

Espólio de Rui Bueno Ferraz (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

BANCO RCI BRASIL 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: 

1002366-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ESPÓLIO DE RUI BUENO FERRAZ 

RÉU: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO RCI BRASIL 

S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Não havendo medidas 

urgentes a serem apreciados no presente incidente, até o presente 

momento, aguarde-se na Secretaria o julgamento final do Conflito de 

Competência n. 1007548-52.2018.8.11.0000. Cumpra-se. M/Cuiabá, 05 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035824-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FERREIRA FARIAS (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

BANCO PAN 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: 

1035824-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): AUGUSTO FERREIRA FARIAS 

RÉU: BANCO PAN S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Processo 

em ordem. Não existem nulidades a serem pronunciadas na presente fase. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Dou o 

feito por saneado. Diante do interesse da parte autora na produção de 

prova pericial, defiro o pedido constante no Id 13900092. Ressalto que 

deverá a parte autora arcar com os honorários do perito. PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. 

COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, 

DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A 

simples inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção. (...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Nomeio o perito: Thyago Jorge Machado, brasileiro, perito oficial 

criminal, especialista em grafotécnica, para realização de perícia 

grafotécnica, o qual deverá ser intimado da presente nomeação, no 

endereço Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, 

Cuiabá, CEP. 78043-360. Intime-se esse da presente nomeação e para 

apresentar a proposta de honorários, em 05 (cinco) dias. Proceda-se sua 

intimação pelo correio. Dê-se ciência às partes, intimando-as para 

oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem assistentes 

técnicos, se o desejarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se as 

partes, servindo a publicação desta decisão como intimação. Cumpra-se. 

M/Cuiabá, 05 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012663-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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: 

1012663-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): WILSON ALVES DA SILVA RÉU: 

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária Cível C/C Indenizatória Por Danos 

Morais proposta por Wilson Alves da Silva em desfavor de BB 

Administradora de Consórcios S/A, que inicialmente tramitou perante o 

Juízo da Terceira Vara Cível desta Comarca e declinada a competência ex 

officio, redistribuiu-se o feito para este Juízo da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário. Compulsando os autos observo que 

trata-se demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Observo que o presente feito se trata de ação que 

objetiva o ressarcimento por suposto dano moral sofrido pelo autor, após 

muitas cobranças e ameaças pela administradora de consórcios 

requerida. Questionou ainda a existência de dano moral pela não 

concessão de descontos pela administradora mesmo tendo liquidado 

antecipadamente o contrato, argumentando com isso suposta conduta 

abusiva e cobranças excessivas realizadas pelo requerido. Desse modo, 

tenho que, a relação jurídica posta, trata de matéria de responsabilidade 

civil e o objeto da lide não atende às especificações da competência desta 

vara, por não ser relação bancária, a declaração de incompetência e a 

determinação de redistribuição é medida que se impõe. Neste sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS 

MATERIAIS (DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES 

POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao ressarcimento por 

danos materiais (despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com 

danos morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura 

securitária, não se enquadra na competência privativa das Varas 

Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de cunho 

exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da 

publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de responsabilização civil e ressarcimento por 

danos materiais e morais contra seguradora que negou a respectiva 

cobertura securitária, não se enquadra na competência privativa das 

Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT. (CC, 10324/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 09/11/2011) (grifo 
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nosso) Assim, pelo exposto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para processar esta demanda, motivo pelo qual, a declaração de 

incompetência é medida que se impõe. Isso posto, SUSCITO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, consoante se depreende os termos do 

inciso II do artigo 66 e o caput do artigo 951 do Código de Processo Civil, 

determinando, nos moldes do inciso I e parágrafo único do artigo 953 do 

Código de Processo Civil, a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 05 de setembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 847818 Nr: 51275-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO WILSON DE OLIVEIRA - 

PROMOTOR - OAB:, JOELSON DE CAMPOS MACIEL - PROMOTOR - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 Vistos etc.

Considerando o interesse do Estado de Mato Grosso (fls. 930/944) e do 

Ministério Público Estadual (fl. 945/950) na solução consensual da lide nos 

termos do art. 3º, §3º, do CPC, designo audiência de conciliação para a 

data de 25 de setembro de 2018, às 13:30.

Intimem-se as partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência, fazendo consignar que a ausência injustificada, de qualquer 

das partes, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, que se 

caracterizando será imposta as sanções previstas em lei (art. 334, §8º, do 

CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1137620 Nr: 26393-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUTORA 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Borges de Campos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O

 “Homologo a desistência da oitiva do sócio proprietário Edézio José de 

Oliveira, para que surta seus efeitos legais.

Não havendo mais prova alguma a ser produzida neste feito, declaro 

encerrada a fase de instrução processual.

Tendo em vista a manifestação das partes pela substituição dos debates 

orais por razões escritas, permito que as partes apresentem suas razões 

escritas, no prazo de 15 (quinze) dias, dando-se, inicialmente, vista dos 

autos ao Ministério Público. Retornando os autos, com ou sem 

manifestação do autor, intimem-se os réus para, no mesmo prazo, 

apresentarem seus memoriais.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1139509 Nr: 27166-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, SIMONE RIBEIRO CASTRO 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, CARLA SALVADOR - OAB:15.785, 

DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:OAB/MT 5300-B, GRHEGORY PAIVA 

PIRES MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE 

- OAB:8.942/MT, PATRICK DE ARAÚJO AYALA (Procurador do 

Estado) - OAB:, RAFAEL PEREIRA CORRÊA - OAB:21342/O

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para declarar a nulidade 

do ato administrativo editados pela Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso, que concedeu à requerida Simone Ribeiro Castro Garcia a 

indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.º 933/97); 

anulando-se por arrastamento todos os atos posteriores, tais como a 

efetividade no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato n.º 

605/03) e os que concederam progressão na carreira.Condeno a 

requerida Simone Ribeiro Castro Garcia, ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato 

Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são 

isentas. (...)..Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.
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