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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0726962-09.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE:

 HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO:

 FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MT 16.846-A

 Indefiro o pedido, tendo em vista que o prazo para atendimento da 

solicitação de desarquivamento pela Central é de 03 (três) dias úteis, 

contados da juntada do pedido nos autos ou da compensação da guia de 

recolhimento, o que ocorrer primeiro, nos termos do parágrafo segundo do 

art. 1º do Provimento nº 38/2015-CGJ, devendo a parte requente 

acompanhar pessoalmente ou pelo site do tribunal o andamento.

Outrossim, o processo ficou desarquivado por 30 (trinta) dias aguardando 

a parte interessada, consoante certidão da gestora.

Por fim, uma vez que o processo encontra-se arquivado não é possível 

despachos no processo nem mesmo permitido pelo sistema.

 Publique-se. Intime-se.

 Após, devolva-se o expediente a Central de Arquivo para conhecimento.

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, 21 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº: 0726925-79.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de licença maternidade formulado pela servidora 

MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO, Assessor Técnico Jurídico nº. 

31063, lotada no Gabinete do Juiz da 2ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT no qual requer a concessão de 180 

(cento e oitenta) dias de usufruto a partir de 11/09/2018.

 Juntou ao requerimento atestado médico e certidão de nascimento da 

criança.

A Divisão de Recursos Humanos do Fórum da Capital prestou as devidas 

ciências mediante a Informação n.º 091/2018/GRHFC, cujo teor inferiu que 

o pedido da servidora está em consonância ao disposto no artigo 235 da 

Lei Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O instituto da licença maternidade é um direito previsto pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso consagrado 

mediante o artigo 235 da Lei Complementar n.º 04/1990, com nova redação 

dada pela Lei Complementar n.º 330/2008 que assim estabelece:

“Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, 

mediante inspeção médica.

§ 4º Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença poderá esta 

ser concedida mediante apresentação da certidão de nascimento e 

vigorará a partir da data do evento.”

 Observo pela documentação acostada pela parte e por meio da 

Informação prestada pela Divisão de Recursos Humanos do presente Foro 

que durante a gestação a servidora não fez uso de sua licença 

maternidade, razão pela qual faz jus ao período integral garantido por lei.

Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de licença maternidade, 

formulado pela servidora MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO, a fim de 

conceder o usufruto de 180 (cento e oitenta) dias com gozo desde a data 

11/09/2018.

Proceda-se com as anotações e comunicações necessárias

Cientifique a requerente e após decorrido o prazo para eventual recurso, 

arquive-se o expediente observadas as formalidades legais.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA nº 0720045-71.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) DARIANA LUCIA BABINSKI DE OLIVEIRA, Matrícula nº. 23554, 

Analista Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - Vara Especializada em 

Ação Civil Pública e Ação Popular - Comarca da Capital - SDCR, referente 

ao quinquênio 2011/2016.

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

Informação n° 090/2018/GRHFC, comunicou que a servidora é efetiva e 

estável no cargo de Analista Judiciário, bem como a ausência de violação 

ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso) no período ora 

requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) a fim de 

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 01/07/2011 a 

01/07/2016, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 468/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0726124-66.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) EDER CANUTO DE SOUZA, matrícula nº. 37897, 
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Analista Judiciário, na Central de Execução de Medidas Sócioeducativas 

(CEMSO) da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 20/09/2018.

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

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

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 469/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pela Gestora Judiciária Darlene Miranda, 

matrícula nº. 3228, do(a) Secretaria - 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente 

CIA nº. 0727015-87.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ANGÉLICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ, 

matrícula nº. 2122, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário - Comarca da Capital - SDCR, para 

exercer, a função de confiança de Gestor Judiciário Substituto, no período 

de 12/09/2018 a 21/09/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 470/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão 

Semanal, para a Custódia, dos Oficiais de Justiça da Zona Presídio, 

lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o trimestre 

de OUTUBRO a DEZEMBRO/2018, na forma abaixo discriminada:

* A Portaria nº 470/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº. 471/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão 

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

Cuiabá, durante o expediente no mês de OUTUBRO/2018, na forma abaixo 

discriminada.

* A Portaria nº 471/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

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

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

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

622,46 (seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$209,03(duzentos 

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

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860245 Nr: 1938-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA DA SILVA

PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS - 

SAÚDE, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MONIQUE GOMES 

PRATES - OAB:17.025, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES 

- OAB:18798/MT, LUIZ GUSTAVO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:16.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786720 Nr: 40628-08.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ARAÚJO

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792932 Nr: 47016-24.2012.811.0041
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 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA REGINA ALIDIA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830913 Nr: 36604-97.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS SUKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771380 Nr: 24446-44.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVICO SANTANA BRAGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787532 Nr: 41434-43.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA DIAS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931120 Nr: 49893-63.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ ARIAS PANIAGUA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792417 Nr: 46512-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASILIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:15.020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786732 Nr: 40640-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCO MANOEL RAMOS

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15549-O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933247 Nr: 51044-64.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOUFLEUR & COUTINHO COM. E SERVIÇOS 

EM MAQUINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792407 Nr: 46502-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PAULO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979844 Nr: 14031-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO LEITE DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Andre Honda Flores 

- OAB:9.708-A MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322400 Nr: 23812-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. ANDRADE SILVA ALIMENTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA PLASTIC COMÉRCIO DE EMBALAGENS 

LTDA, BRUNISA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, AUTO POSTO 

IMIGRANTES LTDA, BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, WELSON OLEGÁRIO - 

OAB:97.362-SP

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

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

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

3.330,59 (três mil e trezentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), 

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

forma separada, sendo R$1.635,79 (um mil e seiscentos e trinta e cinco 

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

R$1.665,30(um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta 
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centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905472 Nr: 33890-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALVES ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732691 Nr: 28888-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO CÉSAR CÍCERO LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

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

OAB:63440/MG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727891 Nr: 23790-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:107.878

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748056 Nr: 45345-97.2011.811.0041

 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: JULIO MANGINI FERNANDES NETO

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

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

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

- OAB:6.735/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida HSBC BANK BRASIL S/A 

BANCO MÚTIPLO, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 549,66 (quinhentos 

e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), a que foi condenado 

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

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

para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e trinta e seis 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750286 Nr: 2001-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSAMAR CHAVES AYRES BRAVO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO 

ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

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

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 
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forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760344 Nr: 12700-82.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SANDRO DA SILVA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729032 Nr: 25008-87.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RIBEIRO TAQUES NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321299 Nr: 22992-05.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORRÊA - OAB:10.744/MT, RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449612 Nr: 22514-89.2010.811.0041

 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: MARCO JOSEM DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

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

- OAB:6.735/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015219 Nr: 29783-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSA JOSETTI MANOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

4.036,82 (quatro mil e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), a que 
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foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$2.018,41(dois mil e dezoito reais e quarenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 2.018,41(dois mil e 

dezoito reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756875 Nr: 9015-67.2012.811.0041

 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: SAMUEL DA SILVA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D AMICO MADI - 

OAB:14322, WANER SANDRO CÉSAR FRANÇA - OAB:OAB/MT 8.265-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:159830/SP

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

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

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

368,47 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 161,76(cento e 

sessenta e um reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758262 Nr: 10492-28.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON LEOCADIO DAS NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452179 Nr: 24349-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WALDIR SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

760,30 (setecentos e sessenta reais e trinta centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$346,87(trezentos 

e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758748 Nr: 11007-63.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717224 Nr: 10909-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIO ROSA DA CONCEIÇÃO FILHO, DIONIZIO ROSA 

DA CONCEIÇÃO, MARIA AUGUSTA FONTES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

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

OAB:14241/MT

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

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

LOURENBERGUE ALVES JR - OAB:10203

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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753,35 (setecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), a 

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

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

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

339,92(trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445142 Nr: 19873-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768743 Nr: 21654-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZA BARROS FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18.880/O, CARLOS FREDERICK - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777063 Nr: 30402-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROMANA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:15125-0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.024,06 (um mil e vinte e quatro reais e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$512,03(quinhentos e doze reais e três centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$512,03(quinhentos e doze reais 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796500 Nr: 2848-97.2013.811.0041

 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: IENDERSON PAULO DA LUZ ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272447 Nr: 3390-28.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SANTOS RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11.366

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

devidamente INTIMADA à parte requerida/embargante, para que efetue, no 

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

de R$ 585,85 (quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco 
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centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

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

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

R$172,42(cento e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307138 Nr: 16291-28.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RONALDO MOURA DOMINGOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALFARO - OAB:17773

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

- OAB:6.735/MT

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

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

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

620,96 (seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$207,53(duzentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299874 Nr: 13191-65.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLENE ROSA DE MATOS

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRÍCIO ELIAS - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15549-O/MT

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

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

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

562,17 (quinhentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$148,74(cento e 

quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327890 Nr: 812-58.2008.811.0041

 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: GIULIANE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

419,76 (quatrocentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), a que 

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

separada, sendo R$195,13 (cento e noventa e cinco reais e treze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$209,88(duzentos e 

nove reais e oitenta e oito centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze 

reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362687 Nr: 32466-63.2008.811.0041

 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: ALBERTINA BALBINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VASTY BALBINA DA SILVA - 

OAB:7521

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

- OAB:6.735/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369994 Nr: 6543-98.2009.811.0041

 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: DEVAMIL GUIMARÃES FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766

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

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

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

709,00 (setecentos e nove reais), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$383,93 

(trezentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$295,57(duzentos e noventa e cinco 

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

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448748 Nr: 22101-76.2010.811.0041

 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: PATRICIA INACIA SETUBAL JACOB GONZALEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425519 Nr: 8877-71.2010.811.0041

 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: CARLINO DE ARAUJO NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN AMRO - BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

288,72 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), a que 

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

separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e seis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$82,01(oitenta e dois 

reais e um centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e 

cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714396 Nr: 7397-24.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACILDO JOSÉ DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

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

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

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

669,42 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), 

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

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

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

R$255,99(duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726337 Nr: 22120-48.2011.811.0041

 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: ARENIL CLEMENTINO DA CONCEIÇAO

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

NETTO - OAB:4160/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

282,70 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 75,98(setenta e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702245 Nr: 36866-52.2010.811.0041

 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: HELENA CATARINI DA SILVA ROSAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

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

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

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

670,74 (seiscentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$257,31(duzentos 

e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728953 Nr: 24926-56.2011.811.0041

 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: DEVAIL DA SILVA PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

753,07 (setecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 339,64(trezentos e 

trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750837 Nr: 2577-25.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

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

- OAB:6.735/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780844 Nr: 34412-31.2012.811.0041

 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: ADELINA FRANCISCA DE CARVALHO MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795097 Nr: 1424-20.2013.811.0041

 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: AURELINA ZOZIMA SANTA RITA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 
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forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792101 Nr: 46194-35.2012.811.0041

 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: JOCIMAR DO ROSARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:20.701/GO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799351 Nr: 5770-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILMA BENEDITA TIBALDI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817682 Nr: 24111-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CORREA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

588,63 (quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 175,20(cento e 

setenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015226 Nr: 29786-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.975,02 (quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$2.487,51(dois mil e quatrocentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 2.487,51(dois mil e quatrocentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761784 Nr: 14275-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:7193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 
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Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730471 Nr: 26533-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMANN LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JR. - 

OAB:13.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710360 Nr: 3309-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361475 Nr: 31530-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FARIAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792969 Nr: 47054-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788581 Nr: 42561-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELENA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789426 Nr: 43433-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACILDO BUENO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - 

OAB:12.407-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:OAB/SP 134.486, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754389 Nr: 6368-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO A VARGAS NUNES - 

OAB:10.220

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$3.383,08(três mil e trezentos e oitenta e três reais e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735403 Nr: 31754-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIA COSTA BOTELHO 

- OAB:11.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

661,04 (seiscentos e sessenta e um reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$330,52(trezentos e trinta reais e cinquenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 330,52(trezentos e 

trinta reais e cinquenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374823 Nr: 11430-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENICIO AURELIO ALMEIDA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORELEI OLIVEIRA LOBO 

LACERDA - OAB:10.484, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10003/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

720,45 (setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$307,02(trezentos 

e sete reais e dois centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892254 Nr: 24735-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786726 Nr: 40634-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULINO DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870278 Nr: 9775-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO JACOB, NEIRE APARECIDA DALBEN JACOB, 

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adacir Seidl Junior - 

OAB:236.666-SP, ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16.895-0, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES - 

OAB:13462/MT, Ruben Marcos Seidl - OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente LAZARO JACOB E NEIRE 

APARECIDA D. JACOB, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolh imento das custas processuais no importe  de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029787-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial ajuizado por Geotop 

Construções E Terraplanagem Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 

07.691.059/0001-12, sociedade empresária constituída no ano de 2005 

por dois engenheiros que se uniram com o intuito de executar como 

empreiteiros, obras públicas de construção civil de edificação e 

pavimentação e assim atender exclusivamente aos entes Estatais, 

chegando a contar, nos períodos de maior produção com até 80 (oitenta) 

colaboradores. Narra a requerente que a forte carga tributária, aliada às 

dificuldades encontradas nos últimos anos, como a falta de mão de obra 

especializada, aumento dos custos da produção e falta de produtos, 

obrigou a empresa a buscar empréstimos junto às instituições financeiras 

para dar continuidade às obras em andamento e assim poder honrar com 

seus compromissos contratuais, mesmo que para tanto tenha assumido 

prejuízos, a fim de a não afetar a qualidade de suas obras e atender de 

forma satisfatória os interesses dos entes Estatais e da sociedade. Traz 

no bojo da petição inicial um histórico das obras realizadas tanto para o 

Município de Cuiabá quanto para o Estado de Mato Grosso e para o 

Governo Federal, necessitando da recuperação judicial para que possa se 

manter no mercado e continuar gerando emprego e renda. Com a petição 

inicial juntou documentos. É a suma do necessário. Decido. Do Pedido Para 

Recolhimento Das Custas Processuais Ao Final Do Processo Ou 

Parcelamento É notório que o procedimento da recuperação judicial exige 

da empresa a disponibilidade de recursos suficientes para arcar com os 

elevados custos de um processo dessa natureza e, embora tais ônus 

possam parecer, a princípio, uma forma injusta de limitar o acesso ao 

Judiciário, seria inadmissível impor ao Estado o financiamento da 

recuperação da empresa do setor privado, somente sob a justificativa de 

necessidade da manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores, da função social, e do estímulo à atividade econômica. 

Nesse contexto, não é demais ressaltar que também os credores da 

empresa que recorre ao instituto da recuperação judicial, ao oferecerem 

sua cota de sacrifício, igualmente estarão contribuindo com a manutenção 

da fonte produtora, a fim de que sejam mantidos os postos de trabalhos e 

garantida a continuidade das atividades das empresas em crise, de modo 

que a devedora, por sua vez, não poderá furtar-se do ônus das custas 

processuais. Com efeito, a fim de evitar maiores prejuízos às devedoras, 

autorizo o parcelamento das custas processuais, com fulcro no disposto 

no artigo 98, do Código de Processo Civil/2015. Dos requisitos para o 

processamento do pedido: O caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005 

estabelece que: “Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor 

que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais 

de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I 

– não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, 

há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III 

– não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação 

judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; 

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta 

Lei”. Com efeito, consigno que, diante da norma contida no artigo 171, da 

Lei N.º 11.101/2005, que impõe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa a quem sonegar ou omitir informações ou prestar 

informações falsas no processo de recuperação judicial, com o fim de 

induzir a erro o Juízo, admito as declarações prestadas no bojo da inicial, 

de ausência de condenação e que não tiveram, como administrador ou 

sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos 

na Lei N.º 11.101/2005 (art. 48, IV da aludida norma), e de cumprimento 

dos demais requisitos elencados no artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005. Os 

Comprovantes de Inscrição e Situação Cadastral revelam o exercício 

regular das atividades pelas empresas requerentes, por período superior 

a 02 (dois) anos, conforme determina o caput, do artigo 48 da Lei N.º 

11.101/2005. O artigo 51, da Lei N.º 11.101/2005, elenca em seus incisos 

os requisitos exigidos na petição inicial de recuperação judicial, senão 

vejamos: “Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída 

com: I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do 

devedor e das razões da crise econômico-financeira; II – as 

demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais 

e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com 

estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 

obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de 

resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último 

exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 

obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a 

natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando 

sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos 

registros contábeis de cada transação pendente; IV – a relação integral 

dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, 

indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente 

mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de 
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pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público 

de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos 

atuais administradores; VI – a relação dos bens particulares dos sócios 

controladores e dos administradores do devedor; VII – os extratos 

atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais 

aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de 

investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 

instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de protestos 

situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde 

possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações 

judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza 

trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.” Do 

Pedido Para Suspensão Dos Protestos E Negativações Em Nome Das 

Devedoras E Seus Sócios O mero pedido de recuperação judicial ou o 

deferimento do seu processamento não tem o condão de impedir que os 

credores lancem mãos de medidas de que dispõem em virtude do 

inadimplemento do devedor, dentre elas o protesto e a inclusão do nome 

dos devedores em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, assim preconiza o Enunciado 54 da I Jornada de Direito 

Comercial: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não 

enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos 

de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” O Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo ilustre 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, negou provimento ao Recurso 

Especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em 

consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual "o 

deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito 

material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser 

mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos 

de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 

tabelionatos de protestos" (julgado em 11/06/2018). Ressalte-se ainda, 

que nessa fase processual não há que se falar em créditos sujeitos a 

novas condições de adimplemento, uma vez que a novação dos créditos 

somente ocorrerá com a homologação do plano e consequente concessão 

da recuperação judicial, não se podendo olvidar ainda, que tal novação 

fica sujeita à condição resolutiva, uma vez que, por força do disposto no 

art. 61, da Lei 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação 

prevista no plano de recuperação acarretará a convolação da 

recuperação judicial em falência. Sobre a questão já se manifestou o 

colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. (…) 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 

1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Nesse sentido, a pretensão da 

requerente é contrária ao princípio da transparência que deve reger as 

relações empresariais que eventualmente venham a se estabelecer, 

impedindo, inclusive, que terceiros interessados possam ter conhecimento 

da verdadeira situação da empresa e ter liberdade para com ela contratar. 

Desse modo, indefiro o pedido formulado para suspensão dos 

apontamentos e protestos em nome da requerente e de seus sócios. A 

análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, 

demonstram, em princípio, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no 

caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005, bem como dos elencados nos 

incisos I a IX do artigo 51, da aludida norma. Por tais razões, com base no 

disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho a pretensão contida 

na petição inicial para o fim de Deferir o Processamento Da Presente 

Recuperação Judicial, ajuizada por Geotop Construções E Terraplanagem 

Ltda, que deverá, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da publicação da presente decisão, apresentar seu Plano De 

Recuperação Judicial, observando-se as exigências contidas nos artigos 

53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência. 

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 

11.101/2005: 1 – Autorizo o parcelamento das custas processuais, em 06 

(seis) vezes, devendo a requerente ser intimada para, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, promover o recolhimento da primeira parcela, 

ficando condicionado o cumprimento desta decisão, pela Secretaria do 

Juízo, à comprovação nos autos do aludido pagamento. Consigno também 

que, o não cumprimento implicará na revogação desta decisão que deferiu 

o processamento da recuperação judicial. 2 – Nomeio como 

Administradora Judicial Fabianie Martins Mattos Limoeiro, advogada 

regularmente inscrita na OAB/MT sob o nº 8.920-B, com escritório 

profissional sito à Rua Tenente João Batista Leite, n.º 429, Bairro Araés, 

Cuiabá (MT), fone (65) 3028-4153, e-mail: fabianie@mattoslimoeiro.com.br, 

que deverá ser intimada pessoalmente, para, aceitando o encargo que lhe 

foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar na sede do Juízo, o 

termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir 

todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 

11.101/2005). 2.1 – Com fundamento no disposto no artigo 24, da Lei N.º 

11.101/2005, e “observados a capacidade de pagamento do devedor, o 

grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado 

para o desempenho de atividades semelhantes”, além do número de 

credores arrolados, fixo a remuneração da Administradora Judicial em R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), que corresponde à aproximadamente 

3,98% do valor total dos créditos arrolados (R$ 1.504.607,19), observado 

o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência. Justifico a 

utilização do percentual em questão, tendo que vista que ao fixar o valor 

da remuneração do administrador judicial, o magistrado já deve levar em 

consideração todas as despesas necessárias e regulares ao bom 

desempenho de seu múnus, despesas essas que englobam, dentre 

outras, o envio de correspondências aos credores, transporte, além das 

atividades que serão desenvolvidas pelo profissional, como relatório 

m e n s a l ,  m a n i f e s t a ç ã o  n o s  a u t o s  p r i n c i p a i s  e  n a s 

habilitações/impugnações, e fixar a remuneração em percentual inferior 

não se prestaria para tanto. Oportuno destacar que o magistrado deve 

levar em consideração para fixação dos honorários, fatores como a 

qualificação do profissional nomeado, haja vista que a função do 

administrador judicial exige considerável conhecimento na área jurídica, 

notadamente na área do direito empresarial, de modo que a remuneração 

deve observar também a qualificação do profissional escolhido. 2.2 – 

Muito embora este Juízo venha adotando, também na Recuperação 

Judicial, a prática da reserva de um percentual da remuneração fixada ao 

Administrador Judicial, a ser liberada ao final do processo, na hipótese em 

análise, entendo necessária a liberação de 100% sobre o total do valor 

fixado, sob pena da remuneração do Administrador Judicial não ser 

compatível com os valores pagos para os profissionais que atuam na 

área, ressaltando-se ainda, que a importância ora arbitrada, deverá ser 

paga em 30 (trinta) parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento de uma 

Recuperação Judicial; sem que o Sr. Administrador Judicial se exima da 

prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da 

Lei 11.101/05, sob pena de importar em desídia. 2.3 – O pagamento da 

aludida remuneração deverá ser efetuado mediante depósito em conta 

corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informado por 

esta à empresa recuperanda, devendo ser comunicado ao Juízo eventual 

descumprimento da obrigação. 3 – Declaro Suspensas, nos moldes do 

artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, e pelo prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias corridos (art. 6º, § 4º), as ações e execuções promovidas 

contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da 

presente recuperação judicial, permanecendo os respectivos autos, 

todavia, no Juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas 

nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º, referentes a créditos excetuados 

na forma dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 49, todos da mencionada 

norma, cabendo ao devedor, comunicar a suspensão juntos aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). 4 – Determino ainda, 

que a requerente apresente, mensalmente, enquanto perdurar a 

recuperação judicial, contas demonstrativas, sob pena de destituição de 

seus administradores (artigo 52, IV, da Lei N.º 11.101/2005), bem como 

que passe a utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os 
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documentos que forem signatárias, conforme determina o caput, do artigo 

69, da Lei N.º 11.101/2005. 5 – Expeça-se o EDITAL a que se refere o 

parágrafo 1º, do artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) 

o resumo do pedido do devedor e desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) 

a relação nominal de credores, onde se discrimine o valor e a 

classificação de cada crédito (art. 52, § 1º, inciso II), devendo constar 

ainda, o passivo fiscal; c) na advertência acerca dos prazos para 

habilitação e/ou divergências quanto aos créditos relacionados pelo 

devedor, na forma do art. 7º, § 1º da Lei N.º 11.101/2005. 5.1 – 

Consigne-se que, os credores têm o prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

Para Apresentar Suas Habilitações E/Ou Divergências Perante A 

Administradora Judicial, conforme determina o já mencionado § 1º, do 

artigo 7º, da Lei N.º 11.101/2005. 5.2 – Considerando que o feito tramita 

pelo sistema PJE, a petição inicial não veio acompanhada de mídia 

eletrônica (pen drive) contendo a relação de credores indicada pela 

devedora, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, devendo a 

recuperanda ser intimada, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, apresente na Secretaria do Juízo, a respectiva relação em meio 

eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, 

viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão. 

5.3 - Em seguida, deverá a recuperanda retirar o edital acima citado e 

comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sua publicação no Diário 

Oficial do Estado e em jornal de grande circulação da sede e filiais da 

devedora, também sob pena de revogação. 6 – Eventuais habilitações ou 

divergências quanto aos créditos relacionados pelas devedoras, no prazo 

previsto no art. 7º, § 1º, deverão ser dirigidas à administradora judicial, em 

seu escritório profissional, ou e-mail da administradora 

(fabianie@mattoslimoeiro.com.br). 7 – Apresentado o Plano De 

Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da publicação desta decisão, conforme já consignado, 

Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre o 

Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para manifestar eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 

do 2º Edital. 8 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pela Administradora Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados do fim do prazo do § 1º, do 

artigo 7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

recebimento do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer 

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 8º, da 

norma em comento. 9 – Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por 

cartas, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 

em que o devedor tiver estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n.º 

11.101/2005). 10 – Defiro a pretensão contida na inicial para, por ora, 

autorizar a dispensa da apresentação das Certidões Negativas de Débitos 

Tributários, Trabalhistas e de Distribuição de Recuperação Judicial, para 

exercício normal de suas atividades. 11 – Oficie-se, outrossim, à Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda às anotações nos 

atos constitutivos da empresa requerente, a fim de que conste em seus 

registros a denominação “Em Recuperação Judicial” (§ único, do art. 69, 

da Lei N.º 11.101/2005). 12 – Indefiro o pedido de suspensão de todos os 

apontamentos e protestos existentes em nome da devedora e de seus 

sócios. 13 – Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra 

com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que 

venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos 

estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Publico.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029647-87.2018.8.11.0041
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Visto. Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial ajuizado por OS 

Instituto Odontológico Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob nº 

18.760.423/0001-75, e Ribeiro, Vilarinho Da Silva & Cia Ltda-Me, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 21.995.689/0001-01, sociedades empresárias devidamente 

qualificadas e representadas nos autos. De acordo com as alegações 

contidas na petição inicial, o primeiro empreendimento do grupo devedor 

teve seu início no ano de 2013, quando seus sócios, percebendo a 

carência existente no setor de Ortodontia no Estado de Mato Grosso, 

firmaram contrato de franquia da Oral Sin, inaugurando no mês de 

fevereiro de 2014 a unidade da Oral Sin em Cuiabá, que atingiu, de pronto, 

as metas de faturamento estabelecidas pela franqueadora, motivando, 

então, a abertura de uma unidade na Cidade de Rondonópolis (MT), que 

também alcançou as metas estipuladas. Narram que devido ao grande 

sucesso nas vendas de tratamentos odontológicos foi necessário ampliar 

a unidade situada na Capital, sendo que o empréstimo de R$ 120.000,00, 

obtido junto ao BNDES não foi suficiente para cobrir os custos de 

expansão, que girou em torno de R$ 800.000,00, e que, em meados de 

2016 a franqueadora entrou em contato com os sócios oferecendo 

preferência na abertura de uma nova unidade, dessa vez em Várzea 

Grande, o que foi concretizado em outubro de 2016, com a entrada de 

uma nova sócia. Afirmam que a unidade de Várzea Grande não cumpriu o 

acordo de divisão dos custos nas despesas em comum, que deveria ser 

proporcional ao retorno obtido por cada unidade, implicando em aumento 

das despesas e dívidas do grupo. Aduzem que além da crise que assolou 

o País, o Estado passou a atrasar o pagamento dos servidores, 

dificultando ainda mais a venda de tratamentos de ortodontia, obrigando a 

empresa a flexibilizar as condições de pagamento de seus clientes, o que 

culminou em “desarranjo financeiro para o caixa das empresas”, e que, 

mesmo negociando prazos maiores com seus fornecedores, algumas 

despesas tinham que ser adimplidas à vista, por não possuírem margem 

de negociação. Apresentam no bojo da petição inicial todos os fatores que 

contribuíram para a situação de crise das empresas e afetaram o fluxo de 

caixa, “gerando um efeito cascata que desaguou na perda de seu 

faturamento”, necessitando da recuperação judicial para que possam 

repactuar suas dívidas e assim cumprir com sua função social e manter 

seus colaboradores diretos e indiretos. Com a petição inicial juntaram 

documentos. É a suma do necessário. Decido. Do Pedido Para 

Recolhimento Das Custas Processuais Ao Final Do Processo Ou 

Parcelamento É notório que o procedimento da recuperação judicial exige 

da empresa a disponibilidade de recursos suficientes para arcar com os 

elevados custos de um processo dessa natureza e, embora tais ônus 

possam parecer, a princípio, uma forma injusta de limitar o acesso ao 

Judiciário, seria inadmissível impor ao Estado o financiamento da 

recuperação da empresa do setor privado, somente sob a justificativa de 

necessidade da manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores, da função social, e do estímulo à atividade econômica. 

Nesse contexto, não é demais ressaltar que também os credores da 

empresa que recorre ao instituto da recuperação judicial, ao oferecerem 

sua cota de sacrifício, igualmente estarão contribuindo com a manutenção 

da fonte produtora, a fim de que sejam mantidos os postos de trabalhos e 

garantida a continuidade das atividades das empresas em crise, de modo 

que a devedora, por sua vez, não poderá furtar-se do ônus das custas 

processuais. Com efeito, a fim de evitar maiores prejuízos às devedoras, 

autorizo o parcelamento das custas processuais, com fulcro no disposto 

no artigo 98, do Código de Processo Civil/2015. Dos requisitos para o 

processamento do pedido: O caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005 

estabelece que: “Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor 

que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais 

de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I 

– não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, 

há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III 

– não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação 

judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; 

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta 

Lei”. Com efeito, consigno que, diante da norma contida no artigo 171, da 

Lei N.º 11.101/2005, que impõe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa a quem sonegar ou omitir informações ou prestar 

informações falsas no processo de recuperação judicial, com o fim de 

induzir a erro o Juízo, admito as declarações que acompanham a petição 

inicial, de ausência de condenação e que não tiveram, como administrador 

ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes 
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previstos na Lei N.º 11.101/2005 (art. 48, IV da aludida norma), e de 

cumprimento dos demais requisitos elencados no artigo 48, da Lei n.º 

11.101/2005. Os Comprovantes de Inscrição e Situação Cadastral revelam 

o exercício regular das atividades pelas empresas requerentes, por 

período superior a 02 (dois) anos, conforme determina o caput, do artigo 

48 da Lei N.º 11.101/2005. O artigo 51, da Lei N.º 11.101/2005, elenca em 

seus incisos os requisitos exigidos na petição inicial de recuperação 

judicial, senão vejamos: “Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial 

será instruída com: I – a exposição das causas concretas da situação 

patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira; II – as 

demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais 

e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com 

estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 

obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de 

resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último 

exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 

obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a 

natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando 

sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos 

registros contábeis de cada transação pendente; IV – a relação integral 

dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, 

indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente 

mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de 

pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público 

de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos 

atuais administradores; VI – a relação dos bens particulares dos sócios 

controladores e dos administradores do devedor; VII – os extratos 

atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais 

aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de 

investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 

instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de protestos 

situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde 

possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações 

judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza 

trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.” Do 

Pedido Para Suspensão Dos Protestos E Negativações Em Nome Das 

Devedoras E Seus Sócios O mero pedido de recuperação judicial ou o 

deferimento do seu processamento não tem o condão de impedir que os 

credores lancem mãos de medidas de que dispõem em virtude do 

inadimplemento do devedor, dentre elas o protesto e a inclusão do nome 

dos devedores em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, assim preconiza o Enunciado 54 da I Jornada de Direito 

Comercial: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não 

enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos 

de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” O Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo ilustre 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, negou provimento ao Recurso 

Especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em 

consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual "o 

deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito 

material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser 

mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos 

de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 

tabelionatos de protestos" (julgado em 11/06/2018). Ressalte-se ainda, 

que nessa fase processual não há que se falar em créditos sujeitos a 

novas condições de adimplemento, uma vez que a novação dos créditos 

somente ocorrerá com a homologação do plano e consequente concessão 

da recuperação judicial, não se podendo olvidar ainda, que tal novação 

fica sujeita à condição resolutiva, uma vez que, por força do disposto no 

art. 61, da Lei 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação 

prevista no plano de recuperação acarretará a convolação da 

recuperação judicial em falência. Sobre a questão já se manifestou o 

colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. (…) 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 

1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Nesse sentido, a pretensão da 

requerente é contrária ao princípio da transparência que deve reger as 

relações empresariais que eventualmente venham a se estabelecer, 

impedindo, inclusive, que terceiros interessados possam ter conhecimento 

da verdadeira situação da empresa e ter liberdade para com ela contratar. 

Desse modo, indefiro o pedido formulado para suspensão dos 

apontamentos e protestos em nome da requerente e de seus sócios. A 

análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, 

demonstram, em princípio, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no 

caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005, bem como dos elencados nos 

incisos I a IX do artigo 51, da aludida norma. Por tais razões, com base no 

disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho a pretensão contida 

na petição inicial para o fim de Deferir o Processamento Da Presente 

Recuperação Judicial, ajuizada por OS Instituto Odontológico Ltda-ME e 

Ribeiro, Vilarinho Da Silva & Cia Ltda-Me, que deverão, no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação da 

presente decisão, apresentar seu Plano De Recuperação Judicial, 

observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei 

de regência, sob pena de convolação em falência. Em consequência, com 

fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005: 1 – Autorizo 

o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) vezes, devendo a 

requerente ser intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

promover o recolhimento da primeira parcela, ficando condicionado o 

cumprimento desta decisão, pela Secretaria do Juízo, à comprovação nos 

autos do aludido pagamento. Consigno também que, o não cumprimento 

implicará na revogação desta decisão que deferiu o processamento da 

recuperação judicial. 2 – Nomeio como Administrador Judicial Darlã Ebert 

Vargas, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 20.010-a, com escritório 

profissional sito à Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1.731, CJ 

507/508 (Centro Empresarial Paiaguás), Cuiabá (MT), fone (65) (65) 

3056-1022, e-mail: darlan@povoasdeabreuevargas.adv.br, que deverá 

ser intimado pessoalmente, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, 

em 48 (quarenta e oito) horas, assinar na sede do Juízo, o termo de 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as 

responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005). 2.1 – 

Com fundamento no disposto no artigo 24, da Lei N.º 11.101/2005, e 

“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de 

complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 

desempenho de atividades semelhantes”, além do número de credores 

arrolados, fixo a remuneração do Administrador Judicial em R$ 90.000,00 

(noventa mil reais), que corresponde à aproximadamente 3,95% do valor 

total dos créditos arrolados (R$ 2.279.955,95), observado o limite imposto 

pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência. Justifico a utilização do 

percentual em questão, tendo que vista que ao fixar o valor da 

remuneração do administrador judicial, o magistrado já deve levar em 

consideração todas as despesas necessárias e regulares ao bom 

desempenho de seu múnus, despesas essas que englobam, dentre 

outras, o envio de correspondências aos credores, deslocamento para 

outras cidades (Várzea Grande e Rondonópolis), além das atividades que 

serão desenvolvidas pelo profissional, como relatório mensal, 

manifestação nos autos principais e nas habilitações/impugnações, e fixar 

a remuneração em percentual inferior não se prestaria para tanto. 

Oportuno destacar que o magistrado deve levar em consideração para 

fixação dos honorários, fatores como a qualificação do profissional 

nomeado, haja vista que a função do administrador judicial exige 

considerável conhecimento na área jurídica, notadamente na área do 

direito empresarial, de modo que a remuneração deve observar também a 

qualificação do profissional escolhido. 2.2 – Muito embora este Juízo 

venha adotando, também na Recuperação Judicial, a prática da reserva de 

um percentual da remuneração fixada ao Administrador Judicial, a ser 

liberada ao final do processo, na hipótese em análise, entendo necessária 
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a liberação de 100% sobre o total do valor fixado, sob pena da 

remuneração do Administrador Judicial não ser compatível com os valores 

pagos para os profissionais que atuam na área, ressaltando-se ainda, que 

a importância ora arbitrada, deverá ser paga em 30 (trinta) parcelas 

mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta o prazo 

médio previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem 

que o Sr. Administrador Judicial se exima da prestação de contas e 

relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei 11.101/05, sob pena 

de importar em desídia. 2.3 – O pagamento da aludida remuneração deverá 

ser efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade do 

Administrador Judicial, a ser informado por este às empresas 

recuperandas, devendo ser comunicado ao Juízo eventual 

descumprimento da obrigação. 3 – Declaro Suspensas, nos moldes do 

artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, e pelo prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias úteis (art. 6º, § 4º), as ações e execuções promovidas 

contra as empresas requerentes, por créditos sujeitos aos efeitos da 

presente recuperação judicial, permanecendo os respectivos autos, 

todavia, no Juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas 

nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º, referentes a créditos excetuados 

na forma dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 49, todos da mencionada 

norma, cabendo ao devedor, comunicar a suspensão juntos aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). 4 – Determino ainda, 

que as requerentes apresentem, mensalmente, enquanto perdurar a 

recuperação judicial, contas demonstrativas, sob pena de destituição de 

seus administradores (artigo 52, IV, da Lei N.º 11.101/2005), bem como 

que passe a utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os 

documentos que forem signatárias, conforme determina o caput, do artigo 

69, da Lei N.º 11.101/2005. 5 – Expeça-se o EDITAL a que se refere o 

parágrafo 1º, do artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) 

o resumo do pedido do devedor e desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) 

a relação nominal de credores, onde se discrimine o valor e a 

classificação de cada crédito (art. 52, § 1º, inciso II), devendo constar 

ainda, o passivo fiscal; c) na advertência acerca dos prazos para 

habilitação e/ou divergências quanto aos créditos relacionados pelo 

devedor, na forma do art. 7º, § 1º da Lei N.º 11.101/2005. 5.1 – 

Consigne-se que, os credores têm o prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

Para Apresentar Suas Habilitações E/Ou Divergências Perante o 

Administrador Judicial, conforme determina o já mencionado § 1º, do artigo 

7º, da Lei N.º 11.101/2005. 5.2 – Considerando que o feito tramita pelo 

sistema PJE, a petição inicial não veio acompanhada de mídia eletrônica 

(pen drive) contendo a relação de credores indicada pela devedora, nos 

termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, devendo a recuperanda ser 

intimada, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresente na 

Secretaria do Juízo, a respectiva relação em meio eletrônico (formato 

word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a 

complementação da minuta com os termos desta decisão. 5.3 - Em 

seguida, deverá a recuperanda retirar o edital acima citado e comprovar, 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sua publicação no Diário Oficial do 

Estado e em jornal de grande circulação da sede e filiais da devedora, 

também sob pena de revogação. 6 – Eventuais habilitações ou 

divergências quanto aos créditos relacionados pelas devedoras, no prazo 

previsto no art. 7º, § 1º, deverão ser dirigidas à administradora judicial, em 

seu escritório profissional, ou e-mai l  do administrador 

(darlan@povoasdeabreuevargas.adv.br). 7 – Apresentado o Plano De 

Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da publicação desta decisão, conforme já consignado, 

Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre o 

Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para manifestar eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 

do 2º Edital. 8 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados do fim do prazo do § 1º, do 

artigo 7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

recebimento do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer 

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 8º, da 

norma em comento. 9 – Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por 

cartas, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 

em que o devedor tiver estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n.º 

11.101/2005). 10 – Defiro a pretensão contida na inicial para, por ora, 

autorizar a dispensa da apresentação das Certidões Negativas de Débitos 

Tributários, Trabalhistas e de Distribuição de Recuperação Judicial, para 

exercício normal de suas atividades. 11 – Oficie-se, outrossim, à Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda às anotações nos 

atos constitutivos da empresa requerente, a fim de que conste em seus 

registros a denominação “Em Recuperação Judicial” (§ único, do art. 69, 

da Lei N.º 11.101/2005). 12 – Indefiro o pedido de suspensão de todos os 

apontamentos e protestos existentes em nome da devedora e de seus 

sócios. 13 – Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra 

com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que 

venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos 

estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Publico.
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NUNES FERREIRA, TRABALHISTA, R$ 1.520,00; AMANDA TAINA ALVES 

MARTINS, QUIROGRAFARIO, R$ 5.690,24; AMATRICE JAQUELINE ZILIO 

GASPARI, QUIROGRAFARIO, R$ 2.231,25; ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA 

LIMA, TRABALHISTA, R$ 3.305,22; ANA LUIZA LINCOLN, 

QUIROGRAFARIO, R$ 569,84; ANA QUEISI FERREIRA SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 2.650,80; ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

LTDA-EPP, ME/EPP, R$ 588,02; ARGO SEGURS BRASIL AS, 
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R$ 1.728,68; BEATRIZ FIGUEREDO DOURADO, QUIROGRAFARIO, R$ 

332,49; BRUNNA SENA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, TRABALHISTA, R$ 

811,63; BRUNNA SENA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, TRABALHISTA, R$ 

4.672,67; BRUNNA SENA MAGALHAES DE OLIVEIRA, TRABALHISTA, R$ 

866,53; CAISE JULIANE DA SILVA NOVAIS, QUIROGRAFARIO, R$ 

4.650,00; CARDOSO & CARDOSO DE MENDONÇA, QUIROGRAFARIO, R$ 

18.000,00; CARLOS SANTANA DA CRUZ, QUIROGRAFARIO, R$ 500,00; 

CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA, 

QUIROGRAFARIO, R$ 1.076,49; CLAUDIA REGINA DIAS, TRABALHISTA, 

R$ 2.964,29; CLAUDIA REGINA DIAS, TRABALHISTA, R$ 6.256,97; 

CLAUDIA REGINA DIAS, TRABALHISTA, R$ 1.366,62; CLEBER RICARDO 

DE ALBUQUERQUE LEAO, QUIROGRAFARIO, R$ 5.362,50; CLEONICE 

MARTINS, TRABALHISTA, R$ 3.082,67; CLEUSELY SEMENTINO 

FIGUEIREDO DE SOUZA, QUIROGRAFARIO, R$ 4.464,34; CLINICA DE 

ANESTESIA E DOR LTDA (ANESCLIN), QUIROGRAFARIO, R$ 23.250,00; 

COMERCIO DE MAT INSTI ODONTOLOGICO LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 

475,00; CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA MT, QUIROGRAFARIO, R$ 

19.759,32; CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA MT, QUIROGRAFARIO, 

R$ 5.436,00; CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA MT, 

QUIROGRAFARIO, R$ 2.014,08; CRITERIA IND E COM DE PROD MED 

ODONT LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 6.668,35; CRITERIA IND E COM DE 

PROD MED ODONT LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 5.602,50; DAIANE 
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IZAURA DA SILVA LOPES, QUIROGRAFARIO, R$ 2.343,80; DAYANE 

CEZAR CONTIGIO RIBEIRO LEITE, QUIROGRAFARIO, R$ 9.513,75; 

DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS, QUIROGRAFARIO, R$ 29.500,00; 

DENTAL A.R. COM DIST PDROT ODONTO, QUIROGRAFARIO, R$ 6.658,25; 

DENTAL BRASIL, QUIROGRAFARIO, R$ 453,10; DENTAL CREMER PROD 

ODONTOLOGICOS S/A, QUIROGRAFARIO, R$ 105.759,82; DENTAL 

DIAGNOSIS EIRELI-ME, ME/EPP, R$ 7.661,40; DENTAL FÁCIL COM 

PRODUTOS, QUIROGRAFARIO, R$ 2.202,16; DEVANILDES ALMEIDA DA 

COSTA, TRABALHISTA, R$ 906,96; DEVANILDES ALMEIDA DA COSTA, 

TRABALHISTA, R$ 4.626,99; DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 

QUIROGRAFARIAO, R$ 6.361,82; DP COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS, 

QUIROGRAFARIO, R$ 310,00; DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 

LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 205,41; EMMANUEL INACIO TEODORO 

PEDROSO, QUIROGRAFARIO, R$ 3.866,70; ESTOFADOS & CIA 

TAPECARIO, QUIROGRAFARIO, R$ 1.495,00; EVANETE BARROS 

MIRANDA, QUIROGRAFARIO, R$ 4.601,34; FABIO FLORES FABRINI, 

QUIROGRAFARIO, R$ 5.700,00; FEDERAÇÃO ESPIRITA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, QUIROGRAFARIO, R$ 181.460,16; FERNANDO SANTOS - 

Dentista, QUIROGRAFARIO, R$ 11.905,00; FLAVIA DA SILVA FRANÇA, 

QUIROGRAFARIO, R$ 4.950,00; FRANCIELE PAULA FLORES, 

TRABALHISTA, R$ 1.106,95; FUNDAÇÃO BOM JESUS DE CUIABA (MKT), 

QUIROGRAFARIO, R$ 3.000,00; FUNDAÇÃO CANTARES DE SALOMÃO 

(MKT), QUIROGRAFARIO, R$ 2.079,00; GEISTLICH PHARMA DO BRASIL 

COM E SERV PROD, QUIROGRAFARIO, R$ 13.264,58; GETNET 

ADQUIRENCIA E SERVIÇOS, QUIROGRAFARIO, R$ 15.328,03; GIACOMINI 

CLIMATIZAÇÃO, QUIROGRAFARIO, R$ 3.990,00; GILSINEI VALERIO DE 

SOUZA, QUIROGRAFARIO, R$ 20.705,00; GISLAINE PATRICIO BARROS 

DOS SANTOS, QUIROGRAFARIO, R$ 3.974,12; GLAUCINEIA DIAS, 

QUIROGRAFARIO, R$ 3.292,56; GLOBAL AR COM REFRIGERAÇÃO LTDA, 

QUIRROGRAFARIO, R$ 924,23; GRAFFITE COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES, QUIROGRAFARIO, R$ 612,13; GRAFICA E EDITORA 

CENTRO OESTE, QUIROGRAFARIO, R$ 6.036,00; GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO, QUIROGRAFARIO, R$ 10.004,00; GUTIERRE CENTRAL 

COMPRAS ODONT LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 2.037,33; INTEGRAL 

SEGURANÇA E VIGILANCIA, QUIROGRAFARIO, R$ 1.865,00; INVEST 

FOMENTO MERCANTIL LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 306.084,98; ISAMARA 
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DE ARAUJO VIANA BARRETO, TRABALHISTA, R$ 4.701,06; JANAYNA 

YRES DE ARAUJO VIANA BARRETO, TRABALHISTA, R$ 1.181,29; JJGC 
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DE ARAUJO ALVES, QUIROGRAFARIO, R$ 2.724,00; JOAO PAULO 

NASCIMENTO OLIVEIRA, QUIROGRAFARIO, R$ 11.466,00; JOSE MESSIAS 

DA SILVA OLIVEIRA, QUIROGRAFARIO, R$ 1.400,00; JOYCE CRISTINA 

PEREIRA DA SILVA GONÇALVES, QUIROGRAFARIO, R$ 1.365,88; 

KAROLAINE DA SILVA LUIZ, TRABALHISTA, R$ 782,19; KAROLAINE DA 

SILVA LUIZ, TRABALHISTA, R$ 828,71; KHADYGE KHALED ARAJI 

DAHROUG BATTAGLIN, TRABALHISTA, R$ 2.233,55; KHADYGE KHALED 

ARAJI DAHROUG BATTAGLIN, TRABALHISTA, R$ 3.051,14; 

LABORATORIO DE ODONTO RONDONOPOLIS, QUIROGRAFARIO, R$ 

29.595,73; LABORATORIO DE PROTESE CENTRO OESTE, 

QUIROGRAFARIO, R$ 34.029,24; LABORATORIO DE PROTESE DESIGNER, 

QUIROGRAFARIO, R$ 38.769,99; LAISA BATISTA DA SILVA, 

QUIROGRAFARIO, R$ 7.666,00; LAKE SECURITIZADORA, 

QUIROGRAFARIO, R$ 26.985,00; LAURA CARLA LIMA DE PAULA, 

QUIROGRAFARIO, R$ 4.400,00; LAURA MARIA DE CARVALHO BALBINO, 

QUIROGRAFARIO, R$ 99.528,00; LAVANDERIA ALBA LTDA EPP, 

QUIROGRAFARIO, R$ 4.770,00; LEIDIANE SOUZA DE SÁ, TRABALHISTA, 

R$ 2.224,85; LENILMA RODRIGUES DOS SANTOS REGO, 

QUIROGRAFARIO, R$ 986,66; LILIANE SOARES DE RESENDE, 

QUIROGRAFARIO, R$ 5.652,34; LOUSI BASSI MANTINI, QUIROGRAFARIO, 

R$ 12.367,00; MARDEN JOSE PEREIRA RAMOS JUNIOR, 

QUIROGRAFARIO, R$ 2.925,00; MARLEI RITA RODRIGUES, 

TRABALHISTA, R$ 2.605,94; MARTHA MAZZARELLO DA SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 2.479,95; MAURO UEMURA, QUIROGRAFARIO, R$ 

1.000,00; MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PART. LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$ 515,25; MAXLUNE VILELA DE OLIVEIRA JUNIOR, 

QUIROGRAFARIO, R$ 1.520,00; MILENA FERRARI, QUIROGRAFARIO, R$ 

3.306,00; MIRLENY FERNANDA CAMPOS SOUZA, TRABALHISTA, R$ 

3.646,56; MIRLENY FERNANDA CAMPOS SOUZA, TRABALHISTA, R$ 

1.328,54; MR MIX COMERCO DE PRODUTOS ODONT. LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$ 348,00; O.T.I BRASIL TRANSPORTES (ALT), 

QUIROGRAFARIO, R$ 357,24; OI S.A, QUIROGRAFARIO, R$ 482,24; ORAL 

SIN FRANQUIAS LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 100.000,00; PARANA COM 

DE MAT ELET E SERVIÇOS LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 428,57; PATRICIA 

DA SILVA BARBOSA, QUIROGRAFARIO, R$ 51.754,10; PATRICIA DE 

OLIVEIRA LUCIO, TRABALHISTA, R$ 602,11; POLYANA CAROLINE VITOR 

DA DA SILVA, QUIROGRAFARIO, R$ 3.587,50; PRISCILA LIMA FERREIRA, 

QUIROGRAFARIO, R$ 6.256,25; PRO RAD CONSULT EM RADIOPROTEÇÃO 

S/S LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 200,00; PROGRHEDIR DESENV PESSOAS 

E ORGANIZAÇÕES, QUIROGRAFARIO, R$ 371,25; QUANTITY SERVIÇOS E 

COMERCIO, QUIROGRAFARIO, R$ 8.186,30; QUANTITY SERVIÇOS E 

COMERCIO, QUIROGRAFARIO, R$ 3.274,52; QW QUICKWIN 

PROCESAMENTO DE DADOS LTDA-ME, ME/EPP, R$ 55.325,97; QW 

QUICKWIN PROCESAMENTO DE DADOS LTDA-ME, ME/EPP, R$ 13.868,84; 

RADIO AMORIM JUVENTUDE LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 68.714,00; 

RADIO REAL FM LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 6.036,00; RAFAELLA MOTA 

CASSIOLATO OLIVEIRA, TRABALHISTA, R$ 2.810,94; RAFAELLA MOTA 

CASSIOLATO OLIVEIRA, TRABALHISTA, R$ 1.225,73; RENILTON 

FABIANO SILVA TEIXEIRA, QUIROGRAFARIO, R$ 6.593,00; RICK MARCEL 

BARROS LIMA, QUIROGRAFARIO, R$ 51.930,64; RITA DE CASSSIA DE 

ARAUJO AZEVEDO, QUIROGRAFARIO, R$ 3.437,48; RODRIGO LUIZ 

RUANI, QUIROGRAFARIO, R$ 10.100,00; RODRIGO PIMENTA DA SILVA, 

QUIROGRFARIO, R$ 5.800,00; ROMANI & GUEDES LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$ 364,00; ROMENIA ALVES DOS SANTOS, 

TRABALHISTA, R$ 929,90; RONIVALDO DA SILVA GAMA, 

QUIROGRAFARIO, R$ 5.920,00; RS IMPLANTES, QUIROGRAFARIO, R$ 

19.310,17; RS IMPLANTES, QUIROGRAFARIO, R$ 17.750,25; SCOPI 

SISTEMAS LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 390,00; SILVIA BORGES DOS 

SANTOS, TRABALHISTA, R$ 1.422,08; SIMONE MARIA DOS SANTOS 

LEITE, TRABALHISTA, R$ 1.524,74; SIMONE MARIA DOS SANTOS LEITE, 

TRABALHISTA, R$ 5.495,62; SIMPLES IP, QUIROGRAFARIO, R$ 3.000,00; 

SIN SISTEMA DE IMPLANTES NACIONAL S/A, QUIROGRAFARIO, R$ 

45.931,05; SIN SISTEMA DE IMPLANTES NACIONAL S/A, 

QUIROGRAFARIO, R$ 23.564,16; SIND EMPREG ESTABE SERVIÇOS 

SAUDE EST MT, QUIROGRAFARIO, R$ 2.473,70; SODABLIO GESTÃO EM 

MARKETING, QUIROGRAFARIO, R$ 14.400,00; SURYUA DENTAL COM DE 

PROD ODONT FARM LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 10.835,35; TAMMY 

TORRES DE BARROS, QUIROGRAFARIO, R$ 1.680,00; TANIA ROSANE DA 

SILVA ALMEIDA , QUIROGRAFARIO, R$ 3.000,00; TELEVISÃO CENTRO 

AMERICA LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 10.362,01; TELEVISÃO CIDADE 

VERDE, QUIROGRAFARIO, R$ 40.700,00; TELEVISÃO CIDADE VERDE, 

QUIROGRAFARIO, R$ 30.251,90; TEREZA MARCELINO, QUIROGRAFARIO, 

R$ 2.213,32; THAMIRES FIRMINO SOARES, TRABALHISTA, R$ 955,79; 

THAMIRES FIRMINO SOARES, TRABALHISTA, R$ 1.195,59; TIM CELULAR 

S/A, QUIROGRAFARIO, R$ 3.831,19; TITANIA SERVIÇOS DE TECN DA 

INFORMAÇÃO LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 7.850,18; TOP VISION 

SISTEMAS SEGURANÇA LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 1.904,73; TRON 

INFORMATICA CUIABA LTDA-ME, ME/EPP, R$ 306,00; UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO, QUIROGRAFARIO, R$ 3.436,68; 

VALDELUCIA NEVILLE DE ALMEIDA, QUIROGRAFARIO, R$ 9.200,00; 

VEVIANE DA SILVA SANTANA EIRELI-ME, QUIROGRAFARIO, R$ 365,66; 

VITOR SEBASTIÃO GONÇALVES, QUIROGRAFARIO, R$ 4.540,00; VIVO 

TELEFONI BRASIL S/A, QUIROGRAFARIO, R$ 5.010,74; WAGNER 

FERREIRA DE WASCONCELOS, TRABALHISTA, R$ 11.000,00; WCI 

WORLD CENTER INFORMATICA LTDA, QUIROGRAFARIO, R$ 2.047,00; 

WEMERSON REZENDE DA SILVA, QUIROGRAFARIO, R$ 14.316,40; 

WESLEY TADEU DE ARAUJO, TRABALHISTA, R$ 4.236,63. 

DECISÃO/DESPACHO: (...) Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial 

ajuizado por OS Instituto Odontológico Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob nº 

18.760.423/0001-75, e Ribeiro, Vilarinho Da Silva & Cia Ltda-Me, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 21.995.689/0001-01, sociedades empresárias devidamente 

qualificadas e representadas nos autos. De acordo com as alegações 

contidas na petição inicial, o primeiro empreendimento do grupo devedor 

teve seu início no ano de 2013, quando seus sócios, percebendo a 

carência existente no setor de Ortodontia no Estado de Mato Grosso, 

firmaram contrato de franquia da Oral Sin, inaugurando no mês de 

fevereiro de 2014 a unidade da Oral Sin em Cuiabá, que atingiu, de pronto, 

as metas de faturamento estabelecidas pela franqueadora, motivando, 

então, a abertura de uma unidade na Cidade de Rondonópolis (MT), que 

também alcançou as metas estipuladas. Narram que devido ao grande 

sucesso nas vendas de tratamentos odontológicos foi necessário ampliar 
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a unidade situada na Capital, sendo que o empréstimo de R$ 120.000,00, 

obtido junto ao BNDES não foi suficiente para cobrir os custos de 

expansão, que girou em torno de R$ 800.000,00, e que, em meados de 

2016 a franqueadora entrou em contato com os sócios oferecendo 

preferência na abertura de uma nova unidade, dessa vez em Várzea 

Grande, o que foi concretizado em outubro de 2016, com a entrada de 

uma nova sócia. Afirmam que a unidade de Várzea Grande não cumpriu o 

acordo de divisão dos custos nas despesas em comum, que deveria ser 

proporcional ao retorno obtido por cada unidade, implicando em aumento 

das despesas e dívidas do grupo. Aduzem que além da crise que assolou 

o País, o Estado passou a atrasar o pagamento dos servidores, 

dificultando ainda mais a venda de tratamentos de ortodontia, obrigando a 

empresa a flexibilizar as condições de pagamento de seus clientes, o que 

culminou em “desarranjo financeiro para o caixa das empresas”, e que, 

mesmo negociando prazos maiores com seus fornecedores, algumas 

despesas tinham que ser adimplidas à vista, por não possuírem margem 

de negociação. Apresentam no bojo da petição inicial todos os fatores que 

contribuíram para a situação de crise das empresas e afetaram o fluxo de 

caixa, “gerando um efeito cascata que desaguou na perda de seu 

faturamento”, necessitando da recuperação judicial para que possam 

repactuar suas dívidas e assim cumprir com sua função social e manter 

seus colaboradores diretos e indiretos. (...) Por tais razões, com base no 

disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho a pretensão contida 

na petição inicial para o fim de Deferir o Processamento Da Presente 

Recuperação Judicial, ajuizada por OS Instituto Odontológico Ltda-ME e 

Ribeiro, Vilarinho Da Silva & Cia Ltda-Me, que deverão, no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação da 

presente decisão, apresentar seu Plano De Recuperação Judicial, 

observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei 

de regência, sob pena de convolação em falência. Em consequência, com 

fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005: 1 – Autorizo 

o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) vezes, devendo a 

requerente ser intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

promover o recolhimento da primeira parcela, ficando condicionado o 

cumprimento desta decisão, pela Secretaria do Juízo, à comprovação nos 

autos do aludido pagamento. Consigno também que, o não cumprimento 

implicará na revogação desta decisão que deferiu o processamento da 

recuperação judicial. 2 – Nomeio como Administrador Judicial Darlã Ebert 

Vargas, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 20.010-a, com escritório 

profissional sito à Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1.731, CJ 

507/508 (Centro Empresarial Paiaguás), Cuiabá (MT), fone (65) (65) 

3056-1022, e-mail: darlan@povoasdeabreuevargas.adv.br, que deverá 

ser intimado pessoalmente, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, 

em 48 (quarenta e oito) horas, assinar na sede do Juízo, o termo de 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as 

responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005). 2.1 – 

Com fundamento no disposto no artigo 24, da Lei N.º 11.101/2005, e 

“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de 

complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 

desempenho de atividades semelhantes”, além do número de credores 

arrolados, fixo a remuneração do Administrador Judicial em R$ 90.000,00 

(noventa mil reais), que corresponde à aproximadamente 3,95% do valor 

total dos créditos arrolados (R$ 2.279.955,95), observado o limite imposto 

pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência. Justifico a utilização do 

percentual em questão, tendo que vista que ao fixar o valor da 

remuneração do administrador judicial, o magistrado já deve levar em 

consideração todas as despesas necessárias e regulares ao bom 

desempenho de seu múnus, despesas essas que englobam, dentre 

outras, o envio de correspondências aos credores, deslocamento para 

outras cidades (Várzea Grande e Rondonópolis), além das atividades que 

serão desenvolvidas pelo profissional, como relatório mensal, 

manifestação nos autos principais e nas habilitações/impugnações, e fixar 

a remuneração em percentual inferior não se prestaria para tanto. 

Oportuno destacar que o magistrado deve levar em consideração para 

fixação dos honorários, fatores como a qualificação do profissional 

nomeado, haja vista que a função do administrador judicial exige 

considerável conhecimento na área jurídica, notadamente na área do 

direito empresarial, de modo que a remuneração deve observar também a 

qualificação do profissional escolhido. 2.2 – Muito embora este Juízo 

venha adotando, também na Recuperação Judicial, a prática da reserva de 

um percentual da remuneração fixada ao Administrador Judicial, a ser 

liberada ao final do processo, na hipótese em análise, entendo necessária 

a liberação de 100% sobre o total do valor fixado, sob pena da 

remuneração do Administrador Judicial não ser compatível com os valores 

pagos para os profissionais que atuam na área, ressaltando-se ainda, que 

a importância ora arbitrada, deverá ser paga em 30 (trinta) parcelas 

mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta o prazo 

médio previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem 

que o Sr. Administrador Judicial se exima da prestação de contas e 

relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei 11.101/05, sob pena 

de importar em desídia. 2.3 – O pagamento da aludida remuneração deverá 

ser efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade do 

Administrador Judicial, a ser informado por este às empresas 

recuperandas, devendo ser comunicado ao Juízo eventual 

descumprimento da obrigação. 3 – Declaro Suspensas, nos moldes do 

artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, e pelo prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias úteis (art. 6º, § 4º), as ações e execuções promovidas 

contra as empresas requerentes, por créditos sujeitos aos efeitos da 

presente recuperação judicial, permanecendo os respectivos autos, 

todavia, no Juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas 

nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º, referentes a créditos excetuados 

na forma dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 49, todos da mencionada 

norma, cabendo ao devedor, comunicar a suspensão juntos aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). 4 – Determino ainda, 

que as requerentes apresentem, mensalmente, enquanto perdurar a 

recuperação judicial, contas demonstrativas, sob pena de destituição de 

seus administradores (artigo 52, IV, da Lei N.º 11.101/2005), bem como 

que passe a utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os 

documentos que forem signatárias, conforme determina o caput, do artigo 

69, da Lei N.º 11.101/2005. 5 – Expeça-se o EDITAL a que se refere o 

parágrafo 1º, do artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) 

o resumo do pedido do devedor e desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) 

a relação nominal de credores, onde se discrimine o valor e a 

classificação de cada crédito (art. 52, § 1º, inciso II), devendo constar 

ainda, o passivo fiscal; c) na advertência acerca dos prazos para 

habilitação e/ou divergências quanto aos créditos relacionados pelo 

devedor, na forma do art. 7º, § 1º da Lei N.º 11.101/2005. 5.1 – 

Consigne-se que, os credores têm o prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

Para Apresentar Suas Habilitações E/Ou Divergências Perante o 

Administrador Judicial, conforme determina o já mencionado § 1º, do artigo 

7º, da Lei N.º 11.101/2005. 5.2 – Considerando que o feito tramita pelo 

sistema PJE, a petição inicial não veio acompanhada de mídia eletrônica 

(pen drive) contendo a relação de credores indicada pela devedora, nos 

termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, devendo a recuperanda ser 

intimada, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresente na 

Secretaria do Juízo, a respectiva relação em meio eletrônico (formato 

word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a 

complementação da minuta com os termos desta decisão. 5.3 - Em 

seguida, deverá a recuperanda retirar o edital acima citado e comprovar, 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sua publicação no Diário Oficial do 

Estado e em jornal de grande circulação da sede e filiais da devedora, 

também sob pena de revogação. 6 – Eventuais habilitações ou 

divergências quanto aos créditos relacionados pelas devedoras, no prazo 

previsto no art. 7º, § 1º, deverão ser dirigidas à administradora judicial, em 

seu escritório profissional, ou e-mai l  do administrador 

(darlan@povoasdeabreuevargas.adv.br). 7 – Apresentado o Plano De 

Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da publicação desta decisão, conforme já consignado, 

Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre o 

Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para manifestar eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 

do 2º Edital. 8 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados do fim do prazo do § 1º, do 

artigo 7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

recebimento do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer 

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 8º, da 

norma em comento. 9 – Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por 

cartas, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 

em que o devedor tiver estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n.º 
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11.101/2005). 10 – Defiro a pretensão contida na inicial para, por ora, 

autorizar a dispensa da apresentação das Certidões Negativas de Débitos 

Tributários, Trabalhistas e de Distribuição de Recuperação Judicial, para 

exercício normal de suas atividades. 11 – Oficie-se, outrossim, à Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda às anotações nos 

atos constitutivos da empresa requerente, a fim de que conste em seus 

registros a denominação “Em Recuperação Judicial” (§ único, do art. 69, 

da Lei N.º 11.101/2005). 12 – Indefiro o pedido de suspensão de todos os 

apontamentos e protestos existentes em nome da devedora e de seus 

sócios. 13 – Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra 

com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que 

venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos 

estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Publico. 

ADVERTÊNCIAS/PRAZO: Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar diretamente ao administrador judicial suas habilitações ou 

suas divergências quanto aos créditos supramencionados (art. 7º, § 1º, 

c/c art. 9º, parágrafo único, ambos da lei 11.101/05). Ficam ainda 

intimados os credores e terceiros de que foi nomeada como administrador 

judicial Darlã Ebert Vargas, com escritório profissional sito na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1.731, CJ 507/508 (Centro 

Empresarial Paiaguás), Cuiabá/MT, telefone (65) 3056-1022, e-mail 

darlan@povoasdeabreuevargas.adv.br, franqueando-se, por intermédio 

do aludido administrador judicial, a consulta dos documentos atinentes às 

recuperandas. 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, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá, 21 de setembro de 

2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 313248 Nr: 18791-67.2007.811.0041

 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: ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA, DIGITECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI, 

CM Administração Judicial e Pericias Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA 

NETO - OAB:11.405/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) determino: (i)A constatação, na sede das empresas recuperandas, a 

ser realizada pelo administrador judicial, com vistas a averiguar a atual 

situação das devedoras, cabendo ao auxiliar do juízo verificar as 

condições em que se encontram, número de funcionários, a atual situação 

registral e de funcionamento da empresa Kashew (cuja criação estava 

prevista no Plano de Recuperação Judicial), a apuração da relação 

existente entre as recuperandas e as sociedades empresárias VEROS TI 

e a M2SYS, citadas no AgInt no AgRg no Conflito de Competência n. 

143.038-MT, que originou o Recurso Extraordinário n. 1.116.158-MT 

(juntado às fls. 7.873/7.878), dentre outras informações que entender 

pertinentes, devendo entregar relatório detalhado no menor tempo 

possível, fixando-se como tempo médio o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

Impõe registrar que a atividade ora ordenada ao novel administrador 

judicial é de caráter excepcional e até emergencial, dadas as 

circunstâncias que permeiam este processo, de modo que as condições e 

valores de seus serviços serão estabelecidos em momento posterior, qual 

seja, após a manifestação das devedoras quanto à proposta de trabalho e 

de honorários a que se refere a petição de fls. 7.879/7.901. (...) 7.Em 

atendimento ao expediente de fl. 7.851, oficie-se à 40ª Vara do Trabalho 

de Belo Horizonte, informando que nos casos de créditos trabalhistas não 

habilitados ou aqueles habilitados em valor não condizente com o crédito 

de seu respectivo titular, a habilitação/impugnação deverá ser promovida 

pelo pretenso credor, nos termos previstos pela Lei n. 11.101/2005. Desde 

já, fica ciente o administrador judicial de que, caso se iniciem os 

pagamentos aos credores antes de devidamente habilitados os créditos 

relativos a esse processo, deverá ser feita a reserva de valores tal como 

solicitado pelo juízo laboral no mencionado expediente, nos termos do art. 

6º, § 3º, da LRF. (...) 9.Ciência às recuperandas, ao administrador judicial, 

credores e interessados a respeito da informação de fls. 7.873/7.878 e 

fls. 7.902/7.907. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1032704 Nr: 37930-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, LÚCIO 

FLÁVIO ALVES DE BRITO, NILTON DE BRITTO, VERA LUCIA FISCHER DE 

BRITTO, MILTON DE BRITTO, ELVIRA ALVES DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias, conforme decisão de fl.130´´Visto. Anteriormente a 

análise dos autos, tntime-se o administrador judicial para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se''.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1197671 Nr: 3821-13.2017.811.0041

 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 DE ASSIS DA SILVA COSTA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19.067-O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que houvesse qualquer 

manifestação da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1197671 Nr: 3821-13.2017.811.0041

 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 DE ASSIS DA SILVA COSTA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19.067-O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1296913 Nr: 7491-25.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOPOMETRO TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA E 

PROJETOS LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, MARLI TOSATI - OAB:155667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para o requerente se manifestar sem 

que houvesse qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1008904 Nr: 27055-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN REGINA DAS NEVES ALMEIDA, LINDINALVA 

DAS NEVES ALMEIDA, 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, GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - 

OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando o feito, para intimar a parte autora para no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, juntar aos autos os documentos discriminados às fls. 

35/36, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174848 Nr: 42067-15.2016.811.0041

 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: ALEX PREDIGER DA SILVA, KDSDS, Luiz Alexandre 

Cristaldo, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, MARIA APARECIDA DE 

SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, procedo a intimação do Administrador Judicial para 

se manifestar conforme decisão de fls. 37

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1326470 Nr: 14834-72.2018.811.0041

 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: ARNILDO ANTONIO MARTINS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 19.372,38 (fl. 08), atualizado até 22.08.2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 15/08/2016.

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.: 1305349 Nr: 9773-36.2018.811.0041

 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: VASCONCELOS RIBEIRO DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

VASCONCELOS RIBEIRO DOS SANTOS FRANÇA ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 10.688,64, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/13).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

8.636,52 (fls. 16/18).

Parecer do Ministério Público (fls. 19/20).

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$ 6.462,94, resultante da reclamação trabalhista nº 

0000404-89.2011.5.23.00-0005.

Ocorre que, assiste razão a administradora judicial ao informar que o 

crédito da habilitante é de R$ 8.636,52, 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 

VASCONCELOS RIBEIRO DOS SANTOS FRANÇA, no quadro de credores 

da falida, no valor de R$ 8.636,52, classificado como concursal 

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.: 1326043 Nr: 14753-26.2018.811.0041

 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: HILDA MARIA DE JESUS COSTA, 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, GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 13.134,96 (fl. 08-v), atualizado até 01/06/2018, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 06/11/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 
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indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1327401 Nr: 15033-94.2018.811.0041

 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: WALTON GUIMARÃES DA SILVA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198, ROSANA DA SILVA FREITAS AYRES - OAB:20838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990

 Visto.

I- Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por WALTON 

GUIMARÃES DA SILVA, por dependência aos autos da recuperação 

judicial da LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo 

nº 12268-24.2016.811.0041 – Código 1104288), 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.: 1322680 Nr: 13997-17.2018.811.0041

 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: RUBENS SOUSA MIRANDA ROSSA, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MED FORT DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 Visto.

I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por RUBENS SOUSA 

MIRANDA ROSSA, por dependência aos autos da falência de MED FORT 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – DROGA CHICK (Processo nº 

42532-58.2015.811.0041 – Código 1041993), 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.: 1324129 Nr: 14341-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ALEX ARAÚJO DOCENA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RIBEIRO ROCHA - 

OAB:16705, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT

 Visto.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não foi devidamente 

assinada pelo advogado, representante processual do autor.

 Assim, verificando ser a inicial apócrifa, determino a regularização do 

petitório, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318786 Nr: 12867-89.2018.811.0041

 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: MANOEL MARQUE DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 27/36).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MANOEL MARQUES 

DE SOUZA, por dependência aos autos da recuperação judicial da TRÊS 

IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. (Processo nº 30015-21.2015.811.0041 – 

Código 1015739), 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.: 1277562 Nr: 1064-12.2018.811.0041
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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: BANCO INDUSVAL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, JULIANA SPINELLI - OAB:284.438/SP, MAURO 

CARAMICO - OAB:111110/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes aos advogados para atuarem junto ao presente feito, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1314958 Nr: 11979-23.2018.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÇA FORTE COMERCIO E SERVIÇOS DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 15 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 86.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1324103 Nr: 14327-14.2018.811.0041

 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: JOSE NILDO MARTINS DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, CHARLTON DAILY GRABNER - OAB:228/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Determino venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, 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.: 1310478 Nr: 10965-04.2018.811.0041

 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: SANDRO SOARES DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO IGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 6.361,10, (fls. 07), atualizado até 

12/02/2015, tendo sido decretada a falência em 22/10/2014.

 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 da decretação da falência ou 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.: 1309888 Nr: 10832-59.2018.811.0041

 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: WINDER CESAR E SILVA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

I - Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 16/19).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por WINDER CESAR E 

SILVA, por dependência aos autos de recuperação judicial de 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME (Processo nº 

51808-16.2015.811.0041 – Código 1061850), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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.: 1324102 Nr: 14326-29.2018.811.0041

 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: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

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.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1324104 Nr: 14328-96.2018.811.0041

 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: CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA DIAS RONDON 

GIL - OAB:155-B/RO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Determino venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, 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.: 1300144 Nr: 8526-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SABINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, CLAUDINÉIA FRANCISCO 

DIAS - OAB:17.669/MT

 Visto.

Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1315881 Nr: 12164-61.2018.811.0041

 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: RICARDO BRITO GUIMARÃES, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.H.K. DROGARIA LTDA-ME, DROGARIA 

DROGA CHICK LTDA, MAXMED MEDICAMENTO E PERFUMARIA LTDA EPP, 

DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA 

LTDA EPP, DJ DROGARIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198, LAÍSA GONÇALVES AQUINO - OAB:14.839 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 29/30).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por RICARDO BRITO 

GUIMARÃES, por dependência aos autos da falência de C.H.K. DROGARIA 

LTDA-ME E OUTRAS (Processo nº 42532-58.2015.811.0041 – Código 

1041993), 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.: 1319254 Nr: 13002-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, 

DEOCLECIO ADAO PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEOCLECIO ADAO PAZ - 

OAB:16519/PR, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 

OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, KLEBER DE NICOLA 

BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP

 Visto.

O antigo síndico Vanilso de Rossi manifestou às fls. 139/140, para que se 

analise “a necessidade ou não” de juntar os documentos indicados em sua 

petição, pugnando, ao final, pela dilação do prazo por mais 10 (dez) dias, 

para manifestação.

Entretanto, não compete ao Juízo avaliar a conveniência ou não dos 

documentos que entende necessários para instruir o presente incidente, 

tampouco é atribuição do Gestor Judiciário providenciar as provas que o 

requerente deseja apresentar, competindo a este o encargo de munir-se 

dos documentos com que pretende instruir o incidente, no prazo 

designado pelo Juízo.

Destarte, considerando que a manifestação ocorreu no penúltimo dia do 

decurso do prazo inicialmente concedido pelo Juízo, concedo 03 (três) 

dias úteis para que o requerente, querendo, indique documentos que 

entenda necessários para instruir o incidente de prestação de contas.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à 

ATUAL SÍNDICA, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 711579 Nr: 4637-05.2011.811.0041

 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: MEDRAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - EPP, SORAYA GIANNOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, SORAYA GIANNOTTE - OAB:DF/17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079512 Nr: 1221-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

REGIONAL DO TRABALHO DA 23° REGIÃO, 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, THIAGO GURJÃO ALVES RIBEIRO - 
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OAB:PROC. TRABALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028677-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CANDIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELISANGELA RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

LUCIENE XAVIER DE MATOS (AUTOR(A))

DORCELINA DE ASSIS FERNANDES (AUTOR(A))

JULIANA CUNHA SILVA (AUTOR(A))

MARINA SILVA DE LIMA (AUTOR(A))

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

PEDRO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIUSA CARDOSO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

ELIETE CANDIA DUTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERAI MAGGI SCHEFFER (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1028677-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARINA SILVA DE LIMA, 

MARIUSA CARDOSO DA SILVA ALMEIDA, LUCIENE XAVIER DE MATOS, 

DANIELA CANDIDA DE SOUZA, ELIETE CANDIA DUTRA, ELISANGELA 

RODRIGUES ALVES, DORCELINA DE ASSIS FERNANDES, ANA CRISTINA 

DOS SANTOS SILVA, PEDRO FERREIRA DE SOUZA, JULIANA CUNHA 

SILVA RÉU: ERAI MAGGI SCHEFFER Vistos, etc. Trata-se de ação de 

interdito proibitório com PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por DOMINGOS 

RODRIGUES PEREIRA, MAURO DE SOUZA MELO, PEDRO FERREIRA DE 

SOUZA, ANTÔNIO SILVESTRE DA SILVA, MÁRCIO RIBEIRO LIMA, 

WEVERTON CARLOS DIAS MARQUES, PAULO RICARDO DE CASTRO, 

JOSÉ GENILSON SILVA SANTOS, NILSON FERNANDES DE OLIVEIRA, 

GENIVALDO JAQUES DE OLIVEIRA,EDER FRANCÊS FERNANDES, 

JULIANA CUNHA SILVA, JAQUES DE OLIVEIRA, ROSAIRA FERREIRA DA 

SILVA, LUCAS DONIZETE FERREIRA DA SILVA, GEIZE MARIA RODRIGUES 

PINHO, GLEICIELLY ALVES DOS SANTOS, ELISANGÊLA RODRIGUES 

ALVES, WELLINTON CARLOS DA SILVA, TATIANA APARECIDA 

RODRIGUES DA MOTA, LUCIVÂNIA DA SILVA FREITAS, LUCIENE XAVIER 

DE MATOS, MARIA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, JOÃO MANOEL 

PEREIRA DIAS, ALAIDE DA COSTA TAVARES DE ARAUJO, WELLYTON 

SIQUEIRA DAS CHAGAS, ADRIANA DA SILVA LIMA RODRIGUÊS,e 

WELLYSON SIQUEIRA DAS CHAGAS, PAULO VICTOR DA SILVA GOMES, 

MIRIAN BISPO DE JESUS, DANIELA CANDIDA DE SOUZA, MARIA FLOMINA 

DOS SANTOS ALVES, ELIETE CANDIA DUTRA, DORCELINA DE ASSIS 

FERNANDES DE ARRUDA, MARLENE RIBEIRO DA SILVA, ANA CRISTINA 

DOS SANTOS SILVA, MARY GISELLE RODRIGUÊS PINHO, MARIUSA 

CARDOSO DA SILVA, CRISTIANO SILVA SANTOS, KAIRA EDUARDA 

SOUZA AIRES, DANUBIA SANTOS DE OLIVEIRA, NELIA ZAPPA BLANCO, 

YRENE VITORIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ANA MARIA SILVA LIMA 

REIS, MARIA SILVA DE LIMA, em desfavor de ERAI MAGGI SCHEFFER. Em 

decisão do id. 9920964, a titular da 2ª Vara Cível - Especializada Direito 

Agrário – da Capital declarou-se suspeita “.. em razão do advogado da 

parte autora.” Houve determinação de remessa dos autos ao Ministério 

Público (id. 9971476), que lançou parecer nos autos (id. 10036439) 

pugnando pela emenda à inicial com a apresentação de documentos. Os 

autores manifestaram-se (id. 10123863). Nova manifestação dos autores 

(id. 10167538), pugnando pela prioridade na tramitação do feito (id. 

10167538). Em decisão do id. 10141441 a emenda à inicial foi acolhida, 

passando o feito a ser processado como Reintegração de Posse, com a 

designação de audiência de justificação para o dia 04/12/2017 às 14:00 

horas. A Defensoria Pública, em manifestação protocolada em 08.11.2017, 

requereu a redesignação da audiência de justificação (id. 10622481). 

Antes da apreciação da manifestação da Defensoria Pública, os autores 

compareceram nos autos (id. 10721193), através de seu procurador 

constituído, e informaram não mais possuir interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo a sua extinção em razão da desistência. É o 

necessário relato. Fundamento e decido. Ab initio, ressalvo que o 

Provimento n. 8/2018-CM alterou a escala de substituição automática dos 

Juízos da Capital, sendo certo que o dispositivo em questão estabeleceu 

que Os Juízes da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis se 

substituem na ordem decrescente das varas. Desta forma, a 3ª Vara Cível 

passou a responder pelos processos nos quais a titular da unidade se 

declara impedida ou suspeita, como é a hipótese dos autos, ou mesmo nas 

substituições automática em caso de ausência em razão de licenças e 

férias. Passo, portanto, a analisar o presente feito. Acerca da desistência 

da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC dispõe que: “§ 5º. A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Não obstante, 

o artigo 90 do NCPC dispõe que: “Art. 90. Proferida sentença com 

fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu.” Não houve formalização da citação, de modo 

que desnecessária a manifestação da parte ré quanto ao pleito de 

desistência. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte 

autora conforme id. 10721193, para os fins do artigo 200, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, ao que 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. Condeno os requerentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na forma do que estabelece o art. 90 do CPC, ressalvando, 

entretanto, a suspensão da exigibilidade, na forma do que preceitua o § 3º 

do art. 98 do CPC, ao que concedo a gratuidade nesta ocasião. 

Retifique-se no sistema o nome correto dos requerentes. P.R.I. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 131644 Nr: 17790-86.2003.811.0041

 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: LEILA BARROS SILVA FREIRE (INVENT. ESP. BENEDITO 

S. FREIRE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMOR LUIZ VENZON, SÍLVIO LUIS MÜLLER, 

SOMATEM - SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - 

OAB:8109/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, 

ROSIMERE DUARTE - OAB:9.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220/MT, MAURÍCIO BANDEIRA DE CASTRO - OAB:27.162/RS, 

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Autora tem o prazo de CINCO DIAS para averiguar a diligência do Oficial 

de Justiça na CENTRAL DE MANDADOS, ou providenciar os meios 

necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões), uma vez 

que o valor R$ 106,09 depositado a conta dos Oficiais pode ser a menor, 

bem como a maior.

 CERTIFICO TAMBÉM QUE, a diligência depositada, cujas as folhas 496/498 

corresponde a ZONA 08 (Parque Cuiabá) e o referido endereço do 

mandado de reintegração no imóvel rural, localizado no km 10 da Rodovia 

Cuiabá sentido Chapada dos Guimarães, no Município de Cuiabá, área 

denominada Fazenda Campanário refere-se a ZONA: 03. Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 726217 Nr: 21996-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS KAZUO HAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PEREIRA DA SILVA NETO, ANTONIO 

BENEDITO DA SILVA, ALAN PABLO RODRIGUES, ARILDO SANTIAGO 

BATISTA, SIDNEI MONTEIRO GOMES, ZILMAR LEMES DO PRADO, 

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, JOSE ALVES PEREIRA, 

RUBENS COSTA CAMPOS, Réus Inominados Citados por Edital, ADELINA 

FERREIRA CAMPOS, AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS, ANTONIO 

CARLOS VICENTINI, APARECIDO TEODORO MACHADO, IANDRA DA 

SILVA ALVES, FRANCISCO ALVES DA ROCHA, ELIANDRA OLINDA 

DAMACENO, BENEDITO ROQUE DA SILVA, CARLOS BATISTA DA SILVA 

JUNIOR, CICERO LUIZ DA COSTA, ELENIR DONATA DA SILVA, FABIO 

JUNIOR PINHEIRO, HILDA RODRIGUES MORAIS, JARLEY FERREIRA DA 

SILVA, JOÃO FELIX DOS SANTOS, JOSE CARLOS PAULINO, JOSE 

HONORIO DOS SANTOS, JOSE ROQUE DA SILVA, JULIANA DE OLIVEIRA 

MALAQUIAS, LUCIANI LIBERALI DA SILVA, MARIA DE ALMEIDA COSTA, 

MARIA INES ALVES, NIVALDO SANTANA DE SOUZA, OSÉIAS COSTA, 

OSMAR DE BRITO SILVA, REGIVALDO MARCIO DE SOUZA, RODOLFO 

GOMES PAULINO, RONILSON ALVES DA ROCHA, SEBASTIÃO 

APARECIDO DOS SANTOS, SIDNEI DE PAULA BARBOSA, THAIS 

SANTANA DE SOUZA, VALDO ARLINDO ACACIO, VALMIR DOS SANTOS 

LIMA, WAGNER SOUZA DE ARAUJO, WELIDA PASSOS RIGOLEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875, JURANDIR BRITO DA SILVA - OAB:9852 MT, MÁRCIO 

FALEIROS DA SILVA - OAB:12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 11.866, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO 

- OAB:, João Neves de Oliveira - OAB:15.311-MT, SAULO ALMEIDA 

ALVES - OAB:OAB/MT 13.615, THIAGO APOLKI - OAB:20259-B/MT

 Pois bem, compulsando os autos, além do boletim de ocorrência nº 

2018.255860 e a fotografia, comprovando o descumprimento da liminar 

(fls. 2163/2165), verifico, ainda, que os próprios réus confessam a 

invasão ao acusar a existência de “novos invasores”, razão pela qual 

acolho o parecer ministerial e DEFIRO o pedido de revigoramento da 

liminar. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 728268 Nr: 24181-76.2011.811.0041

 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: COLEGIO SUPREMUS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FERNANDES THOMÉ - 

OAB:213.386/SP, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, PAULO SERGIO 

DO NASCIMENTO - OAB:14908, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:13008

 Desta feita, REJEITO os embargos de declaração ofertado pelo 

embargante, uma vez que, não há omissão, a ser corrigida na sentença de 

fls. 492/496.Os presentes embargos são meramente protelatórios, pois a 

parte embargante, inconformada com a decisão desfavorável opôs 

embargos de declaração, no entanto não se ateve ao propósito do 

recurso, tal como descrito no artigo 1.022 do CPC, pretendendo reexame 

de matérias, por meio de via inadequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1276300 Nr: 551-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIO VICENTE PUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANISIO PEREIRA DE SOUZA, MAYCON 

DOUGLAS A SILVA CHERER, RONIVALDO ROBERTO BERGAMIM, 

ANTONIO BIGOLA FILHO, JOILSON DUARTE DA SILVA, IGOR BRIZOLA, 

PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, ELIAS PEREIRA DE SOUZA, ELIÉSIO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463, MILTON CHAVES LIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692

 (...) Desta feita, uma vez que as provas carreadas nos autos, são 

suficientes para comprovar, em cognição sumária não exauriente, os 

requisitos do art. 1.196 e art. 561 do CPC, deixo de acolher o parecer 

ministerial para DEFIRIR O PEDIDO LIMINAR e DETERMINAR A 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE do autor na área de 234,9544 hectares 

(memorial descritivo de fls. 271v/273v) da Fazenda Aurora Serrana, 

localizada no município de Porto Esperidião-MT. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1333766 Nr: 16402-26.2018.811.0041

 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: ILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA, ROSANE FERREIRA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S.A, JOSÉ CARLOS 

ANGOLA, SILVANINO PINTO SILVA, NILSON DOS SANTOS ALMEIDA, 

WANDERMA AMÉRICO MARTIM SILVA, DINARTE JOSÉ TERRES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOCRATES GIL SILVEIRA 

MELLO - OAB:2.269-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ilton Gonçalves de Oliveira e Rosane Ferreira Gomes, a presente ação de 

usucapião extraordinária contra Banco Bamerindus do Brasil AS, tendo 

por objeto um imóvel rural com área de 293,5886 hectares, denominado 

Estância Luar, localizada no município de Nova Marilândia-MT.

Inicialmente o feito foi distribuído perante o d. juízo da Comarca de 

Arenápolis-MT que, em 10/01/2018, acolheu a preliminar de conexão com 

os autos de cód. 777689, e determinou a remessa do feito para esta Vara 

Especializada, conforme se denota da decisão lançada nos autos da 

antiga ação cód. 53447, cumprida conforme fl. 06.

Ainda, na mencionada decisão, o d. juízo determinou que o 1º Ofício de 

Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis procedesse o 

cancelamento da averbação que consta a existência desta ação de 

usucapião em relação as matrículas n. 5.104, 10.499, 10.500, 10.501, 

10.502 e 10.503.

 Pois bem, compulsando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

não se desincumbiu em descrever satisfatoriamente a origem de sua 

posse, tendo em vista que limita-se a apenas mencionar que “há mais de 

doze anos, encontra-se fruindo e exercendo a posse mansa, pacífica e 

inconteste” sobre a área.

Sabemos que para o reconhecimento da posse ad usucapionem é 

indispensável a demonstração do requisito do animus domini, a intenção 

de ter a coisa para si, necessário para configurar a usucapião o que, no 

entanto, não resta minimamente descrito pela parte autora, o que macula 

sua pretensão e, em última instância, pode culminar na extinção da lide por 

ausência de interesse processual ou improcedência de seu pedido.

No entanto, se tratando de vício sanável, o art. 321 do CPC, disciplina que 

o juízo deve oportunizar a parte corrigi-lo, de modo que, INTIMO a parte 

autora, via DJE, para, querendo, em 15 dias, promova a emenda da inicial e 

fim de justificar o início do exercício da famigerada posse, sob pena 

extinção do feito.

Certifique-se o decurso do prazo, após colha-se parecer do Ministério 

Público e conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353583 Nr: 24073-52.2008.811.0041

 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: EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT, CARTÓRIO NOTORIAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, 

CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA, CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL DO DISTRITO DE CAPÃO 

GRANDE, VIANA ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 
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OAB:MT 3473-A, GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - OAB:8194, 

RONALDO GONDIM DOS SANTOS - OAB:11905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DI PIERI - 

OAB:5698-A, FLAVIO ARAUJO LEMES FERREIRA - OAB:12.263 MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, conforme abaixo transcrito, INTIMO O ADVOGADO 

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA, OAB 15284 a devolver o(s) 

processos CÓDIGO(S) 353583, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) 

HORAS. "Seção 10 - Cobrança de Autos. 2.10.1 - O Escrivão manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 196 do CPC. 2.10.2 - Ao receber a petição de 

cobrança de autos, o Escrivão deverá:

 I - lançar certidão pormenorizada sobre a situação do processo, 

conforme dados extraídos no sistema informatizado e/ou de conhecimento 

do Escrivão, anexandoa a petição para futura juntada aos autos; II - 

constatado efetivo atraso na devolução, providenciar a intimação do 

detentor dos autos, na forma da norma anterior. 2.10.3 – Nas hipóteses 

previstas nas normas 2.10.1 e 2.10.2, não havendo a devolução dos 

autos, após a expiração do prazo fixado, o Escrivão observará o seguinte 

procedimento:

I - autuará as suas certidões e/ou a petição do interessado, se houver, 

com a prova da intimação para devolução, registrando o feito no livro de 

incidentes e procedimentos diversos da vara como “Cobrança de Autos”;

II - certificará que não houve a devolução;

III - submeterá o autuado à apreciação do Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 794818 Nr: 1142-79.2013.811.0041

 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: OLIVIA ANDREIA DALLA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO EDUARDO CINTRA, OSIEL GOMES DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme CERTIDÃO de fls. 131/132, cujo ato imcompleto foi a CITAÇÃO 

de Osiel Gomes de Amorim, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042784 Nr: 42877-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, MARIA 

JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 

OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, SOELITA DAYANE M. 

S. LADESLAU DA CRUZ - OAB:18.204/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1024185 Nr: 33954-09.2015.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS GONÇALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VINICIUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13.654/MT

 Isto posto, presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de Manutenção de posse do autor 

ANTONIO CARLOS GONÇALVES NASCIMENTO contra RAFAEL VINICIOS 

FERREIRA, visando a proteção possessória de um terreno sito à rua 47, 

quadra 08, Setor 4, CPA III – Cuiabá/MT.Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 15% 

(dez por cento), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mas mantenho 

suspenso pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 98, §3º do CPC.1.INTIMO as partes dessa decisão, 

via DJE.2.Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado, após 

arquive-se com as providências de praxe. 3.O senhor gestor deverá 

analisar as certidões de fls. 62, 66, 67, e 137, pois os autos não podem ter 

andamentos apócrifos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 821661 Nr: 27851-54.2013.811.0041

 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: GILMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITIO KAMACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.751/MT

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido de manutenção de posse formulado GILMAR PEREIRA DA SILVA 

contra MITIO KAMACHI, tendo por objeto uma parte do lote, onde 

estabeleceu um ponto comercial, na Rodovia Emanuel Pinheiro, conforme 

croqui de fl. 22, bem como JULGO IMPROCEDENTE, o pedido contraposto 

de reintegração de posse formulado pelo réu, ante a ausência de 

demonstração dos requisitos do artigo 561 do CPC.Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatício 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º 

c/c 86 parágrafo único do CPC.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 720668 Nr: 16105-63.2011.811.0041

 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: WALTER TRABACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRANTE ALVES DE SOUZA, SILAS 
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CAETANO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA DINIZ RIBEIRO - 

OAB:16544, JOSÉ ANTONIO ARMOA - OAB:10372-B/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO - OAB:6173, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868A, WILSON PEAGUDO DE FREITAS 

- OAB:1101/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandados de intimação 

de condução coercitiva para testemunhas e manado de intimação para 

parte requerida e a Parte Autora tem o prazo de CINCO DIAS para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE 

CUMPRIMENTO, ou providenciar os meios necessários a sua condução 

ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1028328 Nr: 35969-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DORMEVIL JOSE DE FIGUEIREDO, ESPÓLIO 

DE ANA LÚCIA DE FIGUEIREDO, VERA LÚCIA DE JESUS FIGUEIREDO, ADIL 

DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES/DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora por meio de remessa à Defensoria Pública, para 

manifestar-se no prazo de cinco dias quanto ao teor da certidão de fl. 82.

Não havendo manifestação, certifique-se e intime-se pessoalmente a parte 

para providências, também no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1142951 Nr: 28680-30.2016.811.0041

 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: DIRCEU MORAES, TÂNIA REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, ELZA DE 

SOUZA DIAS, ENILDA DAUZACKER MIRANDA, SERGIO DAUZACKER 

MIRANDA, RAQUEL DAUZACKER MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEANDRO BURIGO - 

OAB:17754/O, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 3.Designo audiência de instrução para o dia 03/12/2018 às 

14h30min.4.INTIME-SE as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.5. INTIME-SE as partes para, 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 cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas para comparecerem ao ato, nos termos do artigo 

455 do CPC.7.Determino ainda, que os réus Sergio Dauzacker Miranda, 

Raquel Dauzacker Miranda e Enilda Dauzacker Miranda, juntem aos autos, 

no prazo de quinze dias, seus documentos pessoais, bem como 

comprovante de endereço, a fim de que possam ser validadas as 

procurações de fls. 81/83, sob pena de ineficácia da contestação 

apresentada, bem como decretação de sua revelia, nos termos do artigo 

104, §2º do CPC.À SECRETARIA determino:8.Decorrido o prazo de 05 

dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos.9.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 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.10.Oficie-se ao INTERMAT, para que forneça, no 

prazo de 15 dias, cópia do procedimento administrativo que foi instruído 

com os documentos de fls. 11/12, em nome dos autores.11.Decorrido o 

prazo para apresentação de documentos pessoais dos réus, certifique-se 

e havendo sido cumprido, remeta-se ao distribuidor para retificação da 

capa dos autos, e em caso negativo, retornem os autos conclusos para 

análise da revelia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1109940 Nr: 14622-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BABO MENDES, MOVIMENTO 

LUTA PELA TERRA - MTL, JACIEL ALVES BUENO, JOÃO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, GILBERTO DE MIRANDA 

AQUINO - OAB:60124, LUCIENE ARAÚJO ALVARES MARCONDES - 

OAB:13.904/B, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 Vistos.

Considerando que na decisão de fls. 187/189, foi oportunizado às partes a 

possibilidade de oitiva de suas testemunhas via carta precatória, bem 

como que haverá ainda audiência de instrução a ser realizada nestes 

autos, defiro o pedido de fls. 413/414 para determinar a expedição de 

carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pela parte opoente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 849824 Nr: 52962-40.2013.811.0041

 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: OLENILZA AQUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAZIA ALVES ALENCAR, ESPOLIO 

JOSÉ TADEU REYES, NATANAZIA ALVES ALENCAR, RENATO MOURA 

DE ARAUJO REYES, LARISSA MELHORANÇA REYES, F.A.A.R.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES - OAB:15363 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, ELARMIN 

MIRANDA - OAB:1895, JOÃO REUS BIASI - OAB:3.478/MT, NATANAZIA 

ALVES ALENCAR - OAB:9026/MT, SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - 

OAB:9.262/MT

 Isto posto, ausentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil 

e com base no art. 488 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

reintegração da autora OLENILZA AQUINO DA SILVA contra NATANÁZIA 

ALVES ALENCAR e ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES, visando a proteção 

possessória de 97,80m² (destacada de uma área de 468,36m²) do imóvel 

urbano sito à Rua Santa Izabel, quadra “Q”, lote 13, esquina com a rua São 

Paulo no jardim Santa Marta nesta capital.Condeno a autora ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% % 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §8º, do 

CPC. Em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita, suspendo a 

cobrança das verbas sucumbenciais pelo período de 05 (cinco) anos, 

conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC.1. INTIMO as partes dessa decisão, 

via DJE.2. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado, após 

arquive-se com as providências de praxe.3. Verifique o Gestor as 

certidões de fls. 145, 200 e 202, visto que o processo não pode ter 

andamentos apócrifos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003437-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES MARTINS DA CUNHA (AUTOR(A))

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

JOAO FLAVIO BARBOSA SALES (RÉU)

JUNIOR CESAR VIDOTTI (RÉU)

MANOEL PROCOPIO DA SILVA FILHO (RÉU)

JOSE WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR (RÉU)

HAMILTON DOMINGOS TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003437-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): HERMES MARTINS DA CUNHA 

RÉU: MANOEL PROCOPIO DA SILVA FILHO, JOAO FLAVIO BARBOSA 

SALES, HAMILTON DOMINGOS TEIXEIRA, JUNIOR CESAR VIDOTTI, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse ajuizada por Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Estado de Mato Grosso – FECOMÉRCIO/MT, representada por Hermes 

Martins da Cunha em desfavor de João Flávio Barbosa Salles, José 

Wenceslau de Souza Júnior, Hamilton Domingos Teixeira, Manoel Procópio 

da Silva Filho e Junior Cesar Vidotti. Em petição do id. 13899533 O autor 

compareceu nos autos informando que as partes entabularam acordo, ao 

que apresentou o documento do id. 13899627 pugnando pela extinção do 

feito em razão da desistência. Registre-se, que o pleito de desistência é 

assinado eletronicamente e fisicamente pelo procurador do autor, bem 

como pelo causídico Reinaldo Américo Ortigara. Destaco, que no termo 

apresentado a alega-se a concordância de todos os requeridos, ao que 

não se pleiteia a desistência apenas com relação a um demandado, mas 

sim a extinção da ação. Note-se, entretanto, que o causídico Reinaldo 

Américo Ortigara, representa apenas o requerido JOSE WENCESLAU DE 

SOUZA JUNIOR. Os demais demandados são assistidos por procurador 

diverso, sendo este o Dr. ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES, ao passo 

que os mesmos já apresentaram contestação nos autos (id. 11815085 e 

id. 12713992). O CPC estabelece que após a apresentação de 

contestação a homologação[1] do pedido de desistência da demanda, 

necessita de concordância de todos os requeridos[2]. Assim sendo, deixo 

de homologar o pedido de desistência nesta ocasião, determinando a 

intimação dos requeridos que apresentaram contestação, na pessoa do 

procurador constituído nos autos, para que manifestem-se, no prazo de 

10 (dez) dias, com relação ao pedido de desistência da demanda 

entabulado no id. 13899533 e formalizado através do documento do 

13899627, ressalvando que a inércia importará em concordância tácita 

com relação ao pleito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 21 de 

setembro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Art. 

200 do CPC – (...) Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. [2] Art. 485 do CPC – (...) § 4o 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018240-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (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 DESPACHO Processo: 1018240-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inicialmente verifico que não 

consta nos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

das custas processuais, contudo, em consulta ao sistema de 

arrecadação, verifico que as custas foram devidamente recolhidas. Desta 

feita, designo o dia 11.12.2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 03 da Central da Conciliação do 

Fórum da 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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. 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”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Sem prejuízo, intime-se a parte 

autora para juntar aos autos a guia de recolhimento com o comprovante de 

pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019187-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA COXIPO LTDA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

KATHERINE SANTANA AMORIM (REPRESENTADO)

TEREZINHA ROSA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019187-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: DROGARIA 

COXIPO LTDA - EPP Vistos etc. Designo o dia 11.12.2018, às 12h30min 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da Central da 

Conciliação do Fórum da 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 
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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). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026055-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

MARIA AMELIA SARAIVA (ADVOGADO(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 DESPACHO Processo: 1026055-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Designo o dia 11.12.2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 da 

Central da Conciliação do Fórum da 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). 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”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021312-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL GRAN ODARA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021312-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: HOTEL GRAN ODARA LTDA Vistos etc. 

Designo o dia 11.12.2018, às 08h00min para audiência de conciliação, que 

será realizada na sala 04 da Central de Conciliação e Mediação localizada 

neste Fórum. 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). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023061-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

SILVANETE ELEANIR DA SILVA (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026696-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018359-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MORAIS SIGNORINI ORTEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018359-45.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I 
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REQUERIDO: ANDRESSA MORAIS SIGNORINI ORTEGA Vistos etc. Designo 

o dia 11.12.2018, às 12h00min para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 03 da Central da Conciliação e Mediação localizado neste 

Fórum. 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). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022561-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE MARINHO MIGUEL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022561-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PLENA COMERCIAL LTDA RÉU: JOSE HENRIQUE MARINHO MIGUEL Vistos 

etc. Designo o dia 11.12.2018, às 08h30min para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 04 da Central da Conciliação do Fórum da 

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). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028046-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI (ADVOGADO(A))

ARY PAES BARRETO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028046-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARY PAES BARRETO FILHO RÉU: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO Vistos etc. Designo o dia 11.12.2018, às 09h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 da Central da 

Conciliação do Fórum da 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). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028447-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

JOSE FLAVIO ANDRADE ZAMARIOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028447-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARIANE SOUZA DE PAULA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Vistos etc. Designo o dia 11.12.2018, às 09h30min 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 da Central da 

Conciliação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. 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”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028536-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DIEGO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028536-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE DIEGO FERREIRA RÉU: ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Designo o dia 11.12.2018, às 

10h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 da 

Central da Conciliação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. 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”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028773-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028773-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA RÉU: EMANUELLE MOURA CUIABANO 

Vistos etc. Designo o dia 11.12.2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 05 da Central da Conciliação do 

Fórum da 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). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028780-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028780-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA RÉU: PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA Vistos etc. Designo o dia 11.12.2018, às 11h00min para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala 05 da Central da Conciliação do 

Fórum da 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). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022634-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EMBARGANTE)

LEONARDO DE LIMA NAVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASIC CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (EMBARGADO)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022634-37.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A EMBARGADO: 

BASIC CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos etc. Em 

consulta aos sistemas de guia de arrecadação foi constatado que houve o 

recolhimento das custas dos presentes embargos vinculado ao processo 

de execução. Certificado a tempestividade (id. 14845265) e tendo o 

embargado contestado o presente embargos (id. 14826626), intime-se o 

embargante para manifestar sobre a impugnação, no prazo legal. Às 

providencias. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012113-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

BASIC CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012113-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BASIC CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES, RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos etc. O exequente compareceu nos 

autos requerendo nova penhora em desfavor da executada R N Comércio 

Varejista S.A, ao argumento de que ficou pendente a realização em face 

da executada, contudo, verifico pelo desdobramento da ordem de bloqueio 

(id. 14812013), que foi expedido a competente ordem para o bloqueio de 

ativos financeiros da executada RN Comércio Varejista S.A, cuja resposta 

retornou infrutífera por falta de crédito por parte da executada. Portanto, 

indefiro o pedido de novo bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD (id. 

15087690). No mesmo sentido, deixo de apreciar o pedido de 

levantamento do valor penhorado, por não ter ultimado as disposições dos 

artigos 841, § 2º, e 854, § 3º, do CPC. Desta feita, intime-se a executada 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETROMÉSTICOS, por correio para manifestar-se da penhora realizada, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, intime-se, o exequente 

para em igual período, manifestar sobre a frustração da citação do 

executado ERIVELDO DA SILVA GASQUES, requerendo o que entender 

de direito. Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1030338-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030338-04.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSILENE RODRIGUES RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Restauração de Registro Civil proposta por ROSILENE 

RODRIGUES RIBEIRO em que busca a restauração de sua certidão de 

Nascimento. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. Intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027929-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027929-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ATIVA LOCACAO LTDA RÉU: ESCAVASUL CONSTRUCOES E 

ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Expeça-se mandado de citação, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento nos termos pedido na inicial, 

bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (art. 701, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso a parte requerida cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 

701, § 1º, NCPC). Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá 

oferecer embargos (art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento 

da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a 

parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da 

parte autora, 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. 701, § 5º c/c art. 916, NCPC). Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030718-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ELIANE BERALDO (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME - ME (REQUERIDO)

ELIANE BERALDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030718-27.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT REQUERIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME - 

ME, ELIANE BERALDO, VANUZA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. 

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a presente como mandado, e atingido a 

finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005231-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO (ADVOGADO(A))

HELENICE MAYUMI NOMURA SEKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005231-89.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELENICE MAYUMI NOMURA SEKI REQUERIDO: TRIMEC 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Vistos. Na especificação de 

provas, o autor pugnou pela produção de prova pericial. Esclareça o 

autor, em 05 (cinco) dias, o tipo de perícia que pretende ser realizada. Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 452403 Nr: 24550-07.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAZEN ADIB NAFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL JOSE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB:7359 OAB/MT, MARIA 

JOSÉ BARBOSA FERREIRA - OAB:15943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). tendo em vista que 

a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826448 Nr: 32374-12.2013.811.0041

 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: NIEGDA DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPAHIA THERMAS DO RIO QUENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Gomes de Souza 

Junior - OAB:160189/SP

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 778053 Nr: 31443-43.2012.811.0041

 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: MARCYLENE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENZA DA SILVA MARTINS 

- OAB:9.636/MT

 (...)Assim sendo, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

inaugurais, condenado a requerida na obrigação de fazer, consistente em 

liberar/custear a realização das cirurgias indicadas à requerente 

(mamoplastia remodeladora com implantes, dermolipectomia abdominal 

total, flancogluteoplastia, dermolipectomia de face interna dos braços e 

demolipectomia da face interna das coxas, com realização de 

lipoaspiração), no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da 

presente decisão.Condeno a requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na 

forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais e 

em especial o estabelecido pelo art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá/MT., 

20 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839191 Nr: 43721-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA BORRALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MANSUR BUMLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, ALINE BORGES GUIMARÃES - OAB:17.214-B

 Código n. 839191

Vistos

 Ab initio, é de se consignar que o requerido – José Alberto Mansur Bumlai 

-, era pai da servidora do Fórum Cecília Akerley Mansur Bumlai. O 

demandado faleceu em 2017, conforme noticiado pela mídia local .

Assim sendo, na forma do que estabelece o § 2º do art. 313 do CPC, 

DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

com o lançamento do respectivo código no sistema APOLO.

Intime-se o procurador do requerido para que apresente aos autos cópia 

da certidão de óbito do autor, informando, ainda, a abertura ou não de 

inventário do falecido e herdeiros do falecido, no prazo de 10 (dez) dias.

Com o aporte da certidão de óbito, nos termos do art. 689 do CPC, 

intime-se a autora para que se manifeste quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito, e se houver providencie a necessária habilitação 

do espólio do requerido e/ou dos herdeiros do de cujus, consoante 

determina o § 1º do art. 313 do CPC, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob 

pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 20 de setembro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898953 Nr: 29039-48.2014.811.0041

 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: RITA FRANCISCA GOMES BEZERRA CASSEB, IVO DA 

SILVA, FUNDATEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO A EDUCAÇÃO 

E, KLEBERSON PIERRE CARDOSO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL PEREIRA BORGES COSTA, MARCUS 

VINICIUS TAQUES ARRUDA, MARLENE RODRIGUES DA SILVA, MARILZA 

DA SILVA TAQUES, RONI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONILSON MARCEL SILVA 

ANELLI - OAB:15.492/MT, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Cód. 898953

Vistos.

Evitando a prolação de decisão “surpresa”, digam os autores quanto a 

petição de fls. 591/592, em 10 (dez) dias.

Após, venham-me os autos para análise e decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 20 de setembro de 2.018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 870446 Nr: 9920-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIA SUELY PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BASIL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/MT, KEYWALDO 

VIEIRA NASCIMENTO - OAB:14519-E, mariella augusta cabral - 

OAB:14343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 lAnte todo o exposto, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inaugural condenando a 

requerida ao pagamento integral da Indenização Permanente Total por 

Acidente (IPA), no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), 

bem como a indenização suplementar de Invalidez Permanente por 

Acidente, na monta de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), que deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a data da celebração do contrato até o dia do 

efetivo pagamento do seguro, acrescido de juros de mora, a partir da 

citação (art. 405, CC), descontando-se, entretanto, os valores já 
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recebidos administrativamente, que deverão ser corrigidos pelo INPC 

desde a data do efetivo pagamento, sem a incidência de juros de 

mora.Face a sucumbência recíproca das partes, condeno as partes ao 

pagamento de custas e despesas processuais, ao que deverá a autora 

arcar com 25% (vinte e cinco por cento) e o requerido com o pagamento 

de 75% (setenta e cinco por cento). Condeno, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios, na forma do art. 86 do CPC, ressalvando a 

impossibilidade de compensação (art. 85, § 14º do CPC), ao que arbitro 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em prol do procurador 

da autora e 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado a título de 

indenização por danos morais, em prol do procurador do requerido, na 

forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.Ressalvo, entretanto, a 

gratuidade concedida à autora e a consequente suspensão da 

exigibilidade das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários de sucumbência, na forma do que preleciona o § 3º do art. 98 

do CPC.P.R.I. Decorrido o prazo recursal e inexistindo pedido de 

cumprimento da r. sentença, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais e o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 

20 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 740125 Nr: 36818-59.2011.811.0041

 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: VANDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ, 

ANNE CAROLINE C. AMORIM, INDIANA SEGUROS S/A, LIBERTY SEGUROS 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO GONÇALVES 

PONCE CORRÊA DA COSTA - OAB:17.328/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:13721/GO, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808249 Nr: 14720-12.2013.811.0041

 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: JOSÉ MARIA BRANCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RODRIGO KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO 

- OAB:106600/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14720-12.2013.811.0041 - ID: 808249

Vistos.

O autor ao apresentar alegações finais (279/304) efetuou a juntada de 

documentos de fls. 305/309.

O art. 9º c/c art. 10 do CPC/15 impede a prolação de decisão “surpresa”.

 Assim sendo, buscando evitar alegação de nulidade, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação do requerido para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se, se desejar, quanto aos documentos 

de fls. 305/309.

Transcorrido o prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

venham-me os autos conclusos para análise e decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT., 20 de setembro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 963685 Nr: 6374-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO BRASIL CENTRAL 

COBRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO SEREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE SANTANA DE OLIVEIRA 

- OAB:123.230/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929867 Nr: 49244-98.2014.811.0041

 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: JLDSDS, DOURISMAR DIAS 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 843763 Nr: 47656-90.2013.811.0041

 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: ANDRÉ LUIZ DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, RODOBENS 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 8.360/MT

 Processo n. 47656-90.2013.811.0041 - Código n. 843763

Vistos

 Certifique, com urgência se o requerido SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA 

especificou ou não interesse na produção de provas.

Após, remeta-se à conclusão para análise e decisão.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 20 de setembro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777497 Nr: 30863-13.2012.811.0041

 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: GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, ANA LUISA 

TRABBOLD REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYD NEIA COMERCIO, CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA, SALIM KAMEL ABOURAHAL, JOAQUIM MORAES 

DA MOTTA, TMS CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623, MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO - 

OAB:6.852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT, MARCOS DAVI ANDRADE - OAB:11656

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). tendo em vista que 

a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1250710 Nr: 21388-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDA DIAS DE OLIVEIRA, BARRALCOOL - 

USINA DA BARRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TARGINO - OAB:3476-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ledijane zandonadi - OAB:, 

SIDINEI GONÇALVES - OAB:2933

 Vistos.

 Realizada a finalidade da presente deprecata, devolva-se a mesma ao 

Juízo de origem com as nossas homenagens de estilo. Nada mais 

havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem devidamente 

intimados.

 Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883869 Nr: 19134-19.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROBERVAL MANOEL COSTA, 

ALYNE CAMPIDELLI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). tendo em vista que 

a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1034447 Nr: 38860-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVILSON BARBALHO CAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 774590 Nr: 27803-32.2012.811.0041

 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: MIRIAN HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES E ARRUDA LTDA - EPP, PIONEIRA 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6.056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:OAB/MT 8065, CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA - 

OAB:OAB/MT 10807, LAUBERTO FERREIRA DA CONCEIÇÃO - 

OAB:17712, RAFAEL PERES DO PINHO - OAB:17.896/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 365324 Nr: 3391-42.2009.811.0041

 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: ANA FILOMENA DE ARRUDA, OSMAMBDE GOMES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLCHOES ORTOBOM LTDA, JOILSON ALVES 

DE OLIVEIRA, LOURENÇO DOMINGOS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). tendo em vista que 

a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 110072 Nr: 1390-94.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. DOS PRODIGIOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. BERTONCELLO JUNIOR, MACKLIFE 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FAJARDO TRITIN - 

OAB:33.872, FRANCIELLEN BERTOCELLO DE CARVALHO - 

OAB:29.651/PR, GISELY MUNIQUE ESPERANÇA - OAB:33.525/PR

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s).914 tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 300963 Nr: 13776-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS, BELL 

TRANSPORTADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059348 Nr: 50689-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BENEDITO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇÃO 

CARVALHO - OAB:20.643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1264968 Nr: 26043-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO SILVA BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HUMBERTO MORO REDESCHI, PAULO 

ROBERTO CRISTOFOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER LEANDRO DA SILVA - 

OAB:PR/38.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 366920 Nr: 4919-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMI KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUBER POUZO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). tendo em vista que 

a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 953604 Nr: 1847-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948609 Nr: 59469-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSCDSG

 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, RENATO CHAGAS CÔRREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão de 

fls. 49. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922366 Nr: 44835-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBDP, JOSENILDO AUGUSTO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTE, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIOMAR ALVES MARTINS - 

OAB:12316/MT, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 CGJ, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser intimada na 

pessoa de seu advogado para regularizar sua representação processual 

consoante determinação fl. 87. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058111 Nr: 50117-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARAISO DAS TINTAS COMERCIAL LTDA, BRUNO 

SOARES CINTRA BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA, ROBERTO FLAVIO ABBOTI DE CASTRO PINTO, MARIA DE 

LOURDES AMARAL DE CASTRO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a penhora realizada às fl. 

56, não foi aperfeiçoada conforme preconiza o artigo 837, inciso IV do 

CPC, in verbis:
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“Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá:

I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita;

II - os nomes do exequente e do executado;

III - a descrição dos bens penhorados, com as suas características;

IV - a nomeação do depositário dos bens.”(grifo nosso).

Contudo, acerca do pedido de fl. 83, anoto que foi lançado a restrição de 

circulação do veículo no sistema RENAJUD, conforme extrato fl. 61.

Dito isso, com norte ao princípio da efetividade da execução, defiro o 

pedido de penhora de ativos financeiros via BACENJUD de fls. 68/71, 

razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024939-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES JACINTO DE MORAES (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024939-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUCLIDES JACINTO DE MORAES RÉU: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. As partes estão devidamente 

representadas, de maneira que, inexistindo preliminares a serem 

analisadas, declaro o feito saneado. No caso, há inegável relação de 

consumo, decorrente do fornecimento pela parte ré no mercado de 

consumo de serviço de crédito mediante cartão para o fomento da venda 

de seus próprios produtos e de outros serviços de cunho securitizador 

agregado àquele e da sua aquisição pela parte autora ou seu 

envolvimento em fato deles decorrentes, razão pela qual defiro a inversão 

do ônus da prova, atribuindo-o à parte ré fornecedora, ao passo que a 

parte autora consumidora se afigura hipossuficiente (CDC, 2º, 3º, § 2º, 6º, 

VIII, e 17), mormente em razão da possível ocorrência de fato do serviço o 

que implica na sua inversão automática (CDC, 14, § 3º). Assim, DEFIRO a 

produção da prova pericial requerida, nomeando como perito deste Juízo o 

Sr. Thyago Jorge Machado, com endereço sito à Rua General Irineu de 

Souza, n. 144, Duque de Caxias II, nesta Capital, telefone: (65) 

98112-2338, o qual deverá cumprir o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (NCPC, 466). INTIMEM-SE as partes para arguirem 

impedimento ou suspeição do assistente, sendo o caso, ou indicarem seus 

assistentes técnicos e apresentarem os seus quesitos, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, 465, § 1º). CIENTIFIQUE-SE o perito da 

sua nomeação para que apresente proposta de honorários, currículo com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o 

seu endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (NCPC, 465, § 2º). INTIMEM-SE as partes em seguida, para 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários, querendo, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, após o que, o valor será arbitrado (NCPC, 465, 

§ 3º), se houver impugnação. Ab initio, o ônus pelo pagamento deveria ser 

atribuído à autora (NCPC, 95). Denote-se, entretanto, que a parte autora 

goza dos benefícios da gratuidade. Ademais, nos autos já fora pleiteada a 

inversão do ônus da prova. Nesse sentido, ante a nova situação que se 

afigura nos autos, é necessário registrar a aplicação da 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 parte 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. 

Destarte, em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora e os demais aspectos já consignados na 

presente oportunidade, entendo perfeitamente possível que tal encargo 

seja suportado pela requerida, conforme originalmente determinado na 

decisão saneadora e não recorrido. Outrossim, ressalvo que poderá 

buscar o montante despendido com os honorários periciais da parte 

sucumbente, caso se sagre vencedora. Com efeito, “(...)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 
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discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Assim sendo, havendo concordância 

com os honorários, deve o requerido a efetuar o depósito dos honorários 

periciais em 05 (cinco) dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas 

(bloqueio) e/ou aplicação analógica aos comandos estabelecidos nos arts. 

231 e 232 do CC. Após o depósito, NOTIFIQUE-SE, em seguida, o perito 

nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora adotas as medidas necessárias para que todas as 

partes tomem conhecimento da referida designação. O laudo deverá ser 

apresentado pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. INTIMEM-SE as partes, DEPOIS DE APRESENTADO O 

LAUDO, para manifestarem-se a seu respeito, podendo os seus 

assistentes técnicos apresentar seus respectivos pareceres, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE o advogado da requerente para 

que entre em contato com a sua cliente e informe-a da data, hora e local 

da perícia caso seja necessária a colheita de amostras. Concluída a 

perícia e decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me os 

autos conclusos. Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031141-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO CASTRO COSTA (EXECUTADO)

F. CASTRO COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031141-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: F. CASTRO COSTA - ME, FABIANO 

CASTRO COSTA Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Executivo Extrajudicial, promovida por instituição financeira, distribuída 

para esta Terceira Vara Cível. Não obstante, com a edição do Provimento 

n. 4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas de Direito Bancário, 

cuja competência restou estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do inciso I 

do seu artigo 1º que dispõem: 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 pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Portanto, estabelecida competência específica a determinado órgão 

jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o processamento de 

ação de execução, promovida por instituição financeira, com fulcro em 

contrato de abertura de crédito em conta corrente, cédulas de crédito e/ou 

mútuo bancário. Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento da 

presente ação a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da 

Capital, nos termos do Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da 

Magistratura deste Estado 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1030443-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

NAYARA SILVA TORQUATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030443-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA TEREZINHA DE SOUZA COSTA REQUERIDO: REGINALDO ALVES 

DA COSTA 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 a Caixa , dos valores deixados a título de poupança. 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006709-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

JONAS GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006709-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JONAS GONCALVES DE LIMA REQUERIDO: MRV PRIME XV 

INCORPORACOES SPE LTDA Intime-se a parte ré para manifestar acerca 

da petição juntada no ID n. 14881830, na qual informa o cumprimento 

incompleto da liminar, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, defiro o 

pedido de vistoria formulado pela parte requerente, devendo ser feito pelo 

Sr. Oficial Justiça por meio de auto de constatação pormenorizado 

contendo fotografias. No mais, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após as 

partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será 

saneado, com a apreciação de eventuais preliminares e das provas 

pretendidas. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029241-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029241-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS EXECUTADO: PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO 

Intime-se a Requerente para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos termos do art.99, §2º do CPC, devendo juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1024871-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (AUTOR(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CISCON FONSECA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 15490900 e 

15490898, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013200-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

MARIA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 15183705, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 832699 Nr: 38278-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Vistos.

Considerando o Provimento nº 8/2018-CM que alterou a escala automática 

de substituição dos Juízes de Direito das Varas Cíveis desta Comarca, 

determino a devolução dos autos para a sua respectiva Secretaria para 

adoção das medidas pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908166 Nr: 35654-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, AUREO 

MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA M. VIDAL - 

OAB:11.597/MT, ROGÉRIO ROGERIO GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FLEURY CANESIN 

VETTORATO - OAB:17436/B, LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS - 

OAB:9575, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060/MT

 Vistos.

Considerando o Provimento nº 8/2018-CM que alterou a escala automática 

de substituição dos Juízes de Direito das Varas Cíveis desta Comarca, 

determino a devolução dos autos para a sua respectiva Secretaria para 

adoção das medidas pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 784988 Nr: 38823-20.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOZANAH NUNES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Vistos.

Considerando o Provimento nº 8/2018-CM que alterou a escala automática 

de substituição dos Juízes de Direito das Varas Cíveis desta Comarca, 

determino a devolução dos autos para a sua respectiva Secretaria para 

adoção das medidas pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818938 Nr: 25233-39.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA ROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO CAMACHO 

DE ABREU - OAB:18.2I5

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Vistos.

Considerando o Provimento nº 8/2018-CM que alterou a escala automática 

de substituição dos Juízes de Direito das Varas Cíveis desta Comarca, 

determino a devolução dos autos para a sua respectiva Secretaria para 

adoção das medidas pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 936331 Nr: 52782-87.2014.811.0041

 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: ANA ROSA FIRMINO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:OAB/MT 5300-B, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Vistos.

Considerando o Provimento nº 8/2018-CM que alterou a escala automática 

de substituição dos Juízes de Direito das Varas Cíveis desta Comarca, 

determino a devolução dos autos para a sua respectiva Secretaria para 

adoção das medidas pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1086495 Nr: 4522-08.2016.811.0041

 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: CAROLINE DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/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. 80/84, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1011881 Nr: 28370-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 

LTDA, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, ROQUE ANILDO 

REINHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIG MERCADOS LTDA - FDL SERVIÇOS DE 

REGISTRO DE CADASTRO, INFORMATIZAZAÇÃO, JOSÉ FERREIRA 

GONÇALVES NETO, CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL 

YAMADA TORRES, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, VALTER 

JOSE KOBORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - OAB:15640

 Intimo a advogado Dra. Renata Almeida de Souza Jeronimo para devolver 

os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1124150 Nr: 20518-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVINHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707

 Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte autora acerca da 

petição de fls. 122/123, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 777093 Nr: 30434-46.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELORMITTAL BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, FLÁVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - 

OAB:OAB/MG 58.643

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 300/312, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1277881 Nr: 1169-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO FRARES, HÉRCULES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:7172/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 342093 Nr: 12365-05.2008.811.0041

 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: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, LENDA TURISMO - 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA/ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍNIA R. T. S. M. FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana dos santos brandao - 

OAB:24998, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Intimo a advogada Dr(a)Luana dos Santos Brandao para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 718373 Nr: 14404-67.2011.811.0041

 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: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CENTRO 

NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU EDUARDO DALLAGNOL, CARLOS 

AGLI ID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, MARA REGINA LOPES SOUZA - OAB:14122, SIMONE 
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APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:12834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT, CARLOS MAGNO RIPOLI - OAB:81472/MG, 

EDSON FELICIANO DA SLVA - OAB:OAB/TO 633 -A, SEBASTIÃO 

CARLOS GOMES DE CARVALHO - OAB:2428/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 1025/1041, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 907833 Nr: 35461-39.2014.811.0041

 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: ESPOLIO DE BERNADINO IRACENO CORONEL, JAIRTES 

PEDRINA CORONEL, KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO, 

NEUZA DE OLIVEIRA BARROS DE OLIVEIRA, NEUZA DE OLIVEIRA 

BARROS DE OLIVEIRA, ELTON CARLOS CORONEL, KEDNA MARIA DA 

SILVA, JAMILSON DE JESUS CORONEL, JEFFERSON JONAS COROLEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13.598, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96.864/MG

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 300/312, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075686 Nr: 57784-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENDSS, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME JANGADAS S/A, V. M. TONDIN 

TRANSPORTES, BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, MARCELL 

TONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA - 

OAB:20396/O, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, ELSON DUQUE DOS SANTOS - OAB:MT/14.234, 

ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234 / MT, MURILLO BARROS 

DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 705/725, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 893351 Nr: 25452-18.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1011097 Nr: 28053-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 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 laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 212/243, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 773424 Nr: 26578-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. COMERCIO DE ROUPAS LTDA -ME, 

LAUDICEIA DE MELLO, LUCIANE APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA 

FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369/MT

 os termos do art. 134 e 135 do CPC/15, CITEM-SE as sócias Laudiceia de 

Mello (CPF n. 014.245.731-06) e Luciane Aparecida Neves de Oliveira 

Frederico (CPF n. 655.096.841-00), nos endereços indicados às fls. 174, 

para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Comunique-se o cartório distribuidor para as anotações devidas, nos 

termos do art. 134, §1º do CPC/15.

Fica o presente feito suspenso, nos termos do art. 134, §3º do CPC/15, no 

que tange aos atos executórios.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 773424 Nr: 26578-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. COMERCIO DE ROUPAS LTDA -ME, 

LAUDICEIA DE MELLO, LUCIANE APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA 

FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369/MT

 Cumpra-se a primeira parte da decisão de fl.204, expedindo-se o 

competente edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 928866 Nr: 48645-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DA CHAPADA, 

ADEMYR CESAR FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 A parte ré insistiu na realização da perícia, consoante petição de fl. 429.

Considerando que na petição de fls. 393/396 o perito concordou com o 

parcelamento em 3 (três) parcelas mensais, intime-se a ré para que 

deposite o valor da primeira parcela dos honorários periciais, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Após o depósito, intime-se o perito para que designe dia, hora e local para 

o início dos trabalhos, cientificando as partes e assistentes técnicos.

No mais, considerando que os valores depositados pela parte autora são 

incontroversos, defiro o pedido de fls. 431/435.

Expeça-se alvará em favor da ré, devendo ser intimada para apresentar 

dados bancários, no prazo de (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 895601 Nr: 26809-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT, Fernanda Alves Cardoso - OAB:9.494, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917634 Nr: 41827-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE CLÁUDIA DA SILVA LEITE MORAES, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438, RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923516 Nr: 45555-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIANE JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MOREIRA SCHOLER, PRODENTE 

SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002, NATALIA BISELLI CORDEIRO - OAB:19262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1017230 Nr: 30677-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DOS SANTOS OLIVEIRA TRANSPORTES 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038409 Nr: 40779-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO LOURENÇO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A, UNOPAR EAD - CUIABÁ III - FATO CURSOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Defiro o pedido de fls. 298/299 e solicito o bloqueio eletrônico no valor 

atualizado de R$ 1.069.000,00 (um milhão e sessenta e nove mil reais) 

mediante convênio BACEN JUD.

Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se o art. 854, §3º, do CPC.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908028 Nr: 35552-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THATIANE TEIXEIRA FEITOSA- ME, THATIANE TEIXEIRA 

FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE, JOSÉ 

FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, ANDERSON DIAS LEIRIA - OAB:15218, KARIN BORDIN 

TRELLES LASCH - OAB:15230-E

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109527 Nr: 14494-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENDSS, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME JANGADAS S/A, V. M. TONDIN 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA - 

OAB:20396/O, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-2B, DARLA MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/B, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234 / MT, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 Infere-se que a executada Curtume Jangada apesar de intimada para 

efetuar o pagamento deliberado à fl. 181/verso, deixou transcorrer o 

prazo in albis, consoante certidão de fl. 183.

Assim, defiro o pedido de fls. 184/185 e solicito o bloqueio eletrônico no 

valor atualizado de R$ 15.261,33 (quinze mil duzentos e sessenta e um 

reais) mediante convênio BACEN JUD.

Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se o art. 854, §3º, do CPC.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 748889 Nr: 520-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARCONDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONZAGA & SILVA LTDA - ME, JORNIL 

GOMES, JOADIR CHAVES GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAURMEISTER - OAB:11754 MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712391 Nr: 5958-75.2011.811.0041

 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: EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO 

GROSSO S.A - ETEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO RENÉ ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FERREIRA GOMES 

DA SILVA - OAB:9776

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 1025/1041, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819607 Nr: 25879-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMILDA JOSEFA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NUNES DOS SANTOS, DENIZE 

LATORRACA DOS SANTOS, MARILZA LATORRACA DA CUNHA, 

IRACEMA LATORRACA PEREIRA, JOSUÉ DA CUNHA, EPAMINONDAS 

SÉRGIO PEREIRA, MARILDA LATORRACA DO CARMO, OSEIAS 

LATORRACA DO CARMO, ELY LATORRACA DO CARMO, SUZANA 

LATORRACA DO CARMO, EVÂNIA LATORRACA DO CARMO, CILENE 

LATORRACA DO CARMO, JUSSARA LATORRACA TAPAJOS MOURA, 

ELIEL LATORRACA DO CARMO, ALMERINDA RODRIGUES BRAID 

LATORRACA, JOAB BRAIDA LATORRACA, GEOVANY BRAIDA 

LATORRACA GERÔNIMO, BENEDICTO LATORRACA, BIANCO 

LATORRACA, JANETE LATORRACA TAPAJOS DA SILVA, CLÓVIS LINO 

TAPAJÓS, CLAUDIO DO CARMO, ILDA DIAS LATORRACA, NEIDE LANA 

DA COSTA LATORRACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto: a)DEFIRO a produção das provas documental, 

testemunhal e depoimento pessoal da parte autora, 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 24 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933750 Nr: 51345-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING 

POPULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE DE FÁTIMA FURINI - 

OAB:24.249-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Intime-se novamente a advogada da parte autora para informar o 

endereço atualizado da inventariante Sra. Danielli Alves Martinello, bem 

como para apresentar o termo de inventariante, no prazo de 15 (quinze), 

consignando que é dever de todos os envolvidos no processo observar o 

principio da cooperação processual para o bom andamento processual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 891436 Nr: 24170-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23045/O, MARIO CARDI FILHO - OAB:OAB/MT 3.584-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Manifeste-se a parte autora acerca do novo perito indicado pela empresa 

responsável pela realização da perícia à fl. 1.163, no prazo de 15 

(quinze)dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 800245 Nr: 6666-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSSDN, VERILENE DE SOUSA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Tendo a autora atingido a maioridade, intime-a para regularizar a 

representação processual, outorgando procuração aos advogados 

constituídos por sua genitora, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 909024 Nr: 36164-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

4635

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925735 Nr: 46968-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASSAN ZAKI FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT, WILSON 

SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 50 de 584



15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1166847 Nr: 38749-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO WILSON LACAVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a)DECRETAR a rescisão do 

contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre SPE Parque 

Residencial Beira Rio Ltda. (Locadora) e Benedito Wilson Lacava Júnior 

(Locatário) (fls. 14/21);b)CONDENAR o réu Benedito Wilson Lacava Júnior 

(Locatário) ao pagamento dos aluguéis vencidos, bem como os 

acessórios da locação, já acrescidos da multa estipulada na cláusula 

penal, no importe de R$ 22.627,26 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e 

sete reais e vinte e seis centavos), acrescidos ainda dos aluguéis que se 

venceram até a data da desocupação, corrigidos pelo INPC até a data do 

efetivo desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do vencimento de cada prestação;c)CONDENAR o réu Benedito 

Wilson Lacava Júnior (Locatário) ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios ao patrono da autora, arbitrados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 821170 Nr: 27384-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GOMES PESSOA, MÔNICA DE PAULA 

MOTERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 883009 Nr: 18549-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MOTURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMIR RODRIGUES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 173985 Nr: 22406-70.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA, JOSEMAR HONÓRIO 

BARRETO JUNIOR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILLENE MARIA SIQUEIRA LEMES, SIMONE DE 

SIQUEIRA LEMES, JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA NETO, JOSÉ ALMIR 

ADENA, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES 

LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

AUGUSTO CESAR REGIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSEMAR HONORIO 

BARRETO JUNIOR - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ALUISIO FABIANO MEIRA - OAB:0634/MT, EMILIA 

MARIANE GONZALEZ GARCIA - OAB:12324, FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, JANAINA PEREIRA VILAGRA RIBEIRO - OAB:13677, 

JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT, 

JUAREZ ROGÉRIO FELIX - OAB:94.439/SP, KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229, 

PATRICIA DA SILVA LARA CASTRILLON - OAB:8544/MT, SALVADOR 

POMPEO DE BARROS FILHO - OAB:, TELMA MARIA RIBEIRO PREZA - 

OAB:4396/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 
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em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 412681 Nr: 1993-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11.665/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a resposta de 

ofício de fls. 157/165, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 363992 Nr: 1439-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ASSIS DA COSTA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERTEC IMPERMEABILIZAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA, MACARIO HAEFFNER, SERGIO SANTANA SILVA, 

HELIO JOSE DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO RAPHAEL VARANI 

DA SILVA - OAB:3265

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 645, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 731658 Nr: 27796-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, PAULO 

ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 

91.311, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608, LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT, MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA - 

OAB:10.020/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807050 Nr: 13525-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTELMO ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTINO CARMO DA SILVA, ROBERTA 

MARGARIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte executada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca da 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075944 Nr: 57931-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS JUNIOR SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245

 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. 80/89, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786970 Nr: 40881-93.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HB ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Fabio Reis Negreiro, 

Nasla Rodrigues Saboia Campos, Patricia Shiroma Prata e Clovis de Barros 

Campos.

Proceda-se com juntada do substabelecimento e cadastramento do 

advogado, Dr. Eder Roberto de Freitas, em nome das partes HD 

Engenharia, Mariangela da Silva e Luiz Humberto Borges.

Nos termos do art. 477,§2º, do CPC, intime-se o Sr. Perito para que se 

manifeste acerca da impugnação de fls. 437/449, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com a resposta, dê-se vistas às partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

 Translade-se cópia de todos os termos e áudios, juntando-se em ambos 

os feitos.

Dispenso a presença das partes para eventual audiência.

Deixo de consignar os eventuais valores da proposta feita pela empresa 

HB Engenharia, uma vez que as tratativas se deram em momento anterior 

a abertura oficial da audiência, além do que eventual proposta não implica 

em reconhecimento de direitos nem tampouco em renúncia e muito menos 

vincula este Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 808435 Nr: 14900-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB ENGENHARIA LTDA, LUIZ HUMBERTO 

BORGES, MARIANGELA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 DELIBERAÇÃO

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Fabio Reis Negreiro, 

Nasla Rodrigues Saboia Campos, Patricia Shiroma Prata e Clovis de Barros 

Campos.

Proceda-se com juntada do substabelecimento e cadastramento do 

advogado, Dr. Eder Roberto de Freitas, em nome das partes HD 

Engenharia, Mariangela da Silva e Luiz Humberto Borges.

Nos termos do art. 477,§2º, do CPC, intime-se o Sr. Perito para que se 

manifeste acerca da impugnação de fls. 437/449, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com a resposta, dê-se vistas às partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

 Translade-se cópia de todos os termos e áudios, juntando-se em ambos 

os feitos.

Dispenso a presença das partes para eventual audiência.

Deixo de consignar os eventuais valores da proposta feita pela empresa 

HB Engenharia, uma vez que as tratativas se deram em momento anterior 

a abertura oficial da audiência, além do que eventual proposta não implica 

em reconhecimento de direitos nem tampouco em renúncia e muito menos 

vincula este Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 770213 Nr: 23217-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRORY CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO 

S/A, MAIRENGINEERING SAPEZAL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

PROJETOS LTDA, ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA, 

TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - 

OAB:193.111 SP, LARISSA LESSAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 

OAB:14342, LUCIANO DOS SANTOS MEDEIROS - OAB:163829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANCARLLO MELITO - 

OAB:196.467/SP, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, MARIANA PRADO LISBOA - OAB:306084, RAIMAR 

ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 Encaminhem-se aos autos à Contadoria Judicial para verificar se houve o 

recolhimento da complementação das custas e taxa judiciária de forma 

correta (fls. 394/395-verso).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 726873 Nr: 22708-55.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOÃO DA SILVEIRA, GILCE MARIA DE ASSIS E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MÁRCIO VIANA MARTINS, MARCO 

AURÉLIO DA SILVA, MARISA MOCKER MARQUES, MOISES KIM, MERLY 

HEIDELIND KIM SGUAREZI, MICHELY ELIANE KIM DE OLIVEIRA, ELDO LEITE 

GATTASS ORRO, 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 

3ª CIRCUNSCRIÇÃO, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, PAULO AFONSO 

MIRANDA VILELA, ARAKEN LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA, MARIA 

CRISTINA LAURA MARTINS KIM, MARCOS ANTÔNIO SGUAREZI, MARCOS 

KIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - 

OAB:20.149-O, CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - OAB:5.668/MT, 

KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT, HAONA 

LAYSLA DA SILVA BOSKA - OAB:OAB/MT 18.342, JULIO TARDIN - 

OAB:4479, LIDIANE SILVA PEREIRA - OAB:15867, ROSEMEIRE BARROS 

MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:4.497/MT

 Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se houve o cumprimento do 

mandado de citação do requerido Marcos Kim, bem como se transcorreu o 

prazo para que o réu citado por edital (Manuel Márcio Viana Martins) 

apresentasse contestação.

Por fim, manifeste-se a parte autora acerca da ilegitimidade passiva 

arguida pelo requerido Araken Lotufo Ferraz de Oliveira (fls. 333/344), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120933 Nr: 19190-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ARGUELHO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDION SISTEMAS ACUSTICOS LTDA ME, 

PATRICIA APARECIDA CAMARÃO CUNHA, DENILSON TEIXEIRA DA SILVA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT

 Em segunda instância as partes entabularam acordo às fls. 210/211, 

requestando pela sua homologação, pondo fim ao presente feito.

Assim, diante do termo de acordo apresentado, a homologação é medida 

que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre 

as partes nos autos, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Oficie-se a Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso - SEGES para 

que passe a realizar o desconto na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) 

em 18 (dezoito) parcelas da folha de pagamento da executada Patrícia 

Aparecida Camarão (CPF n. 488.066.921-00).

Informo que em consulta ao SISCON não foi encontrado nenhum valor 

depositado pela Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso - SEGES, 

restando prejudicado o pedido de expedição de alvará solicitado pela 

executada à fls. 198/203.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Custas remanescentes a cargo da parte requerida.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 890191 Nr: 23337-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR ALEXSON MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI 

SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA COMPARATO - 

OAB:160.659, ANDRE TAVARES - OAB:109367/RJ, LIVIA SAAD - 

OAB:162092

 Considerando que a parte ré deixou transcorrer o prazo sem efetuar o 

pagamento dos honorários do perito, consoante certidão de fl. 158, 

declaro preclusa a prova pericial.

Após a intimação das partes acerca do presente despacho, voltem-me os 
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autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886540 Nr: 20931-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALIA NOGUEIRA COSTA, MILTON GONÇALVES 

BARBOSA, MARIA DO SOCORRO BARBOSA, ANA EDEWIRGES CASTRO 

NUNES DE SIQUEIRA, SEBASTIANA FLORES, JAIR NUNES DE SIQUEIRA, 

ARÃO MOREIRA DE CASTRO, EMILIA MENA DE CASTRO, IVONE LIMA DE 

FIGUEIREDO, JUSSAMIRA IARA DA SILVA BULHÕES, PAULINA SILVA 

COELHO, REGINALDO DE PAULA CORREA, ROSANGELA PINHEIRO 

ARRUDA CORRÊA, LOURIVAL GONÇALVES DE MELO, ARLLIANY 

CHAVES MENDONÇA, JOÃO BERTOLINO, AGACIS TADEU LEQUE DA 

SILVA, LUCIDIA FRANCISCA DE ARRUDA SILVA, MIRIAN PIZOTO DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, 

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CAIXA 

SEGURADORA S.A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ - 

OAB:11.660, RICARDO PAPALEO BERWANGER - OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 

OAB/RJ, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Por fim, intimem-se 

as rés para que efetuem o pagamento das suas respectivas cotas dos 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009830 Nr: 27500-13.2015.811.0041

 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: CARLOS AUGUSTO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Cristina Mello 

Delmondes Ocampos - OAB:7.394/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 308/309, 

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.: 907338 Nr: 35128-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA PRESBITERIANA DO AREÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 375/377, 

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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008660-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

LENNER MARTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RAMOS DE FIGUEIREDO (RÉU)

ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008660-64.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cadastre a 

patrona do réu no sistema, conforme procuração de ID 9623257. Após, 

intime-se o réu para que se manifeste sobre o pedido de desistência 

informado sob o ID 10257088. Em seguida, concluso para deliberação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033758-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. I. D. S. L. P. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DE SOUZA PADILHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033758-51.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O Recurso 

de Agravo de Instrumento n° 1001433-15.2018.8.11.0000, concedeu 

INTEGRALMENTE o benefício da Justiça Gratuita a parte autora. Assim, 

como a decisão do ID 11167956 somente foi reformado nessa parte, dê-se 

prosseguimento intimando as partes para que se manifestem quanto a 

possibilidade de utilização da perícia realizada perante a Central de 

Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, concluso. Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001140-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

REINALDO SOARES SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001140-19.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022348-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

ROBSON WILLIAN TOFOLI (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022348-30.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000614-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FAGUNDES DE MORAIS SOUZA (AUTOR(A))

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000614-86.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028315-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCY MARIA DA CUNHA (AUTOR(A))

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

NICEIAS DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1028315-22.2017.8.11.0041 DESPACHO A autora pretende 

com a sua petição de ID 13840114 emendar a inicial para incluir pedido de 

condenação de reforma do imóvel. Assim, considerando o previsto no art. 

329, II do CPC, intime-se o réu para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre o aditamento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007819-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007819-35.2018.8.11.0041. Nos termos 

do art. 98, § 6º do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado pela 

parte autora para que o recolhimento das custas judiciais seja feito em 03 

(três) parcelas mensais. Caberá ao autor comprovar o recolhimento da 

primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias, e das demais a cada 30 

(trinta) dias, sucessivamente, sendo que o inadimplemento de quaisquer 

das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 290 do CPC. Visando a celeridade processual, desde já 

designo audiência de conciliação para o dia 29/10/2018 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo (art. 334 e §§ do CPC). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009680-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSE ROQUE DUARTE (REQUERENTE)

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009680-56.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por MAYSE ROQUE DUARTE em desfavor BANCO BMG . 

A autora desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do 

mérito. O réu sequer foi citado. Desta forma desnecessária a 

concordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, 

nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034097-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (ADVOGADO(A))

FERNANDO SANTOS CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

PEDEOURO IMOVEIS LTDA (RÉU)

VICTOR MEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034097-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Em 

atenção ao Oficio 77/2018 CCMC encaminhe-se esse processo ao 

CEJUSC, eis que inserido no “Mutirão MRV” que acontecerá no dia 10 de 

outubro de 2018 às 10:00 horas. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034097-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (ADVOGADO(A))

FERNANDO SANTOS CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

PEDEOURO IMOVEIS LTDA (RÉU)

VICTOR MEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034097-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Em 

atenção ao Oficio 77/2018 CCMC encaminhe-se esse processo ao 

CEJUSC, eis que inserido no “Mutirão MRV” que acontecerá no dia 10 de 

outubro de 2018 às 10:00 horas. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1017122-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COSME DE FREITAS (ADVOGADO(A))

LAURA DAS VIRGENS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA PEDROSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar em prosseguimento, no prazo de05 

(cinco) dias. Cuiabá, 21 de setembro de 2018 LYGIA MARINHO FONTES 

XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031229-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (AUTOR(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS (RÉU)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para manifestar 

sobre os embargos monitórios juntados aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUIABÁ, 21 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032024-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032024-65.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000235-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ACE SEGURADORA 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° 1000235-14.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial requerida. Designo audiência de conciliação para o dia 22/10/2018 

às 11:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006936-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (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 PJE n° 1006936-25.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial requerida. Designo audiência de conciliação para o dia 22/10/2018 

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, 14 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007963-43.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ PJE n° 1007963-43.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial requerida. Designo audiência de conciliação para o dia 22/10/2018 

às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007963-43.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007963-43.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial requerida. Designo audiência de conciliação para o dia 22/10/2018 

às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017277-13.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017277-13.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial requerida. Designo audiência de conciliação para o dia 06/11/2018 

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, 16 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1031217-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (AUTOR(A))

MARIA RITA SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS (RÉU)

WASHINGTON DANILTON DEL PINTOR VIEIRA (RÉU)

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

LICINIO CARPINELLI STEFANI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031217-45.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Em 

atendimento ao principio do contraditório e ampla defesa, intime-se os 

autores para que, em 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a petição de ID 

14844228. Após, concluso para deliberação. Cuiabá, 21 de agosto de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013018-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO (ADVOGADO(A))

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 21 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021330-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FIGUEROA (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021330-37.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 57 de 584



holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003618-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS (ADVOGADO(A))

RAFAEL TOMIYAMA BORGES (REQUERENTE)

EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003618-34.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A ré 

interpôs o recurso de agravo de instrumento 1009187-08.2018 da decisão 

que determinou a exibição de documentos, tendo sido concedido o efeito 

suspensivo (d 14951954). Analisando as razões recursais, constato que 

a ré apresentou documentos que demonstram que ano antes do óbito do 

genitor dos autores, este já não mais possuía vinculo jurídico com a 

cooperativa de trabalho médico (Id 14503412 e 14731762). A par disso, 

revogo a decisão que determinou a exibição dos documentos, devendo tal 

fato ser informado ao Relator do referido recurso, nos termos do art. 

1.018, §1º do CPC. Intimem-se os autores para, querendo, impugnar a 

contestação e documentos juntados (Id 14503209), no prazo legal. Após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cuiabá, 29 de agosto de 

2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007932-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE SOUSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007932-23.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Verificando os autos, foi designada audiência de conciliação para o dia 

28/09/2017, que não se realizou devida a ausência da parte autora, 

conforme termo de audiência de ID: 10092829. A ré requereu a inclusão 

dos autos na pericia a ser realizada no próximo mutirão da conciliação (ID: 

12441600). Tendo em vista as inovações do atual Código de Processo 

Civil, redesigno audiência de conciliação e mediação para o dia 12/12/2018 

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, situado na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. As partes estão devidamente 

representadas por seus advogados constituídos nos autos. Com a 

realização da audiência, junte-se a ata e eventual laudo pericial. Após, 

concluso para deliberações. Intimem-se todos. Cuiabá, 18 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007932-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE SOUSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007932-23.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Verificando os autos, foi designada audiência de conciliação para o dia 

28/09/2017, que não se realizou devida a ausência da parte autora, 

conforme termo de audiência de ID: 10092829. A ré requereu a inclusão 

dos autos na pericia a ser realizada no próximo mutirão da conciliação (ID: 

12441600). Tendo em vista as inovações do atual Código de Processo 

Civil, redesigno audiência de conciliação e mediação para o dia 12/12/2018 

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, situado na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. As partes estão devidamente 

representadas por seus advogados constituídos nos autos. Com a 

realização da audiência, junte-se a ata e eventual laudo pericial. Após, 

concluso para deliberações. Intimem-se todos. Cuiabá, 18 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007932-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE SOUSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007932-23.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Verificando os autos, foi designada audiência de conciliação para o dia 

28/09/2017, que não se realizou devida a ausência da parte autora, 

conforme termo de audiência de ID: 10092829. A ré requereu a inclusão 

dos autos na pericia a ser realizada no próximo mutirão da conciliação (ID: 

12441600). Tendo em vista as inovações do atual Código de Processo 

Civil, redesigno audiência de conciliação e mediação para o dia 12/12/2018 

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, situado na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. As partes estão devidamente 

representadas por seus advogados constituídos nos autos. Com a 

realização da audiência, junte-se a ata e eventual laudo pericial. Após, 

concluso para deliberações. Intimem-se todos. Cuiabá, 18 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005400-42.2018.8.11.0041

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° 1005400-42.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 27/11/2018 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, 27 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1018160-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA VITÓRIA FREITAS NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN KARDEC NOBRE DE ASSIS OAB - 006.881.761-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (RÉU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018160-23.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 27/11/2018 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. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e 

intime-se os réus 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007134-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SANDRA DE ARAUJO LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007134-28.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). A autora não colacionou nenhum 

documento que comprove que o valor por ela percebido é insuficiente para 

custear o presente feito. Posto isto, considerando que a autora não 

colacionou aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decorrido o prazo de 

15 dias, e não tendo a autora adimplido com a integralidade das custas e 

taxas judiciais, certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006039-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006039-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Chamo o 

feito á ordem e determino a intimação do embargado para oferecer 

resposta aos embargos de declaração, em cinco dias. Decorrido o prazo, 

concluso. Cuiabá, 17 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010841-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANQCIANE DA SILVA MELO (AUTOR(A))

DEYWISON PAULA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010841-04.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito proposta por Franqciane da 

Silva Melo contra Energisa, tendo as partes apresentado termo de acordo 

para homologação e extinção do feito (ID 13876229) As partes são 

capazes e estão devidamente representadas, possuindo seus 

procuradores poderes para transigir. A ação não versa sobre direito 

indisponível. Ex positis, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado e julgo extinto o feito com 

resolução de mérito - art. 487, III, do CPC. Honorários advocatícios na 

forma pactuada. Custas remanescentes indevidas, na forma do art. 90, 

§3º do CPC. Após, nada mais sendo requerido e certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. P.R.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011881-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

ISAURA TAVARES FILGUEIRA (AUTOR(A))

ELENIRA SOUSA DE ASSIS (AUTOR(A))

BENEDITO ELME DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

EDVALDO PINTO DA ROSA (AUTOR(A))

MANOEL BENEDITO MARTINS (AUTOR(A))

ALFREDO MORAES BENTO (AUTOR(A))

MARIA FEITOSA GOMES (AUTOR(A))

EDNARTE TARGINO (AUTOR(A))

CASSIMIRO PAULO DE PINHO (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

INACIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

CICERO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

DOMINGAS TEREZA MARTINS (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA VILASBOAS GOMES (AUTOR(A))

ANTONIO MARCELO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS CARDOSO (AUTOR(A))

VALDEMAR ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

AVAIR FERNANDES CALDEIRA (AUTOR(A))

JULIANA FERNANDES DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

SINZANINO GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (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° 1011881-21.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

emenda e concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita. Designo 

o dia 04/12/2018 às 09:00 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, 19 de 

setembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020865-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS SOARES NOGUEIRA BARROS (AUTOR(A))

ARIONALDO MADEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ROGERIO BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para apresentar o resumo da inicial, para 

posterior expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1024784-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DAMAS BIDOIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024784-25.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 
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MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor presentou 

apenas a declaração de hipossuficiência (ID 9394840), no entanto, foi 

oportunizado à parte que junta-se aos autos os documentos necessários, 

para demonstrar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, todavia, se 

manteve inerte. Ademais, o autor não colacionou nenhum documento que 

comprove que o valor por ele percebido é insuficiente para custear o 

presente feito, restando-se inerte ao chamado judicial. Posto isto, 

considerando que o autor não colacionou aos autos prova convincente de 

sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Intime-se o autor para pagamento das custas processuais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001651-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SILVA BAHIA FILHO (AUTOR(A))

RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

RICARDO MARFORI SAMPAIO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001651-17.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para regularizar a sua representação processual, em dez dias. Em igual 

prazo as partes devem especificar as provas que pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC). E, após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 20 de setembro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015587-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CLEBER FERNANDO MERLIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

 

CIÊNCIA ACERCA DO OFÍCIO EXPEDIDO NO ID 15493024

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086508 Nr: 4529-97.2016.811.0041

 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: ALMERI CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.40/42, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864712 Nr: 5398-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSECLER EING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:OAB/MT 10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifico que, em que pese a decisão de p. 35 que 

decretou a revelia do réu, consta da correspondência de p.27 que o "AR" 

foi recusado sem, contudo, constar o motivo da recusa.

 Assim, a fim de se evitar eventual arguição de nulidade futura, chamo o 

feito à ordem para declarar sem efeito a decisão de p. 35 e determino a 

citação do réu no endereço informado, através de oficial de justiça, na 

forma da lei.

 Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 10/12/2018 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.

 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 NCPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do 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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053249 Nr: 48055-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAISE DELFIM DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE SERVIÇOS MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 31/10/2018, às 

09h30 min, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, 
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Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, telefone: (65)3052-3072 / (65)992813137.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907571 Nr: 35267-39.2014.811.0041

 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: IRAPUA FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR GONÇALVES FRANKLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção e 

CONDENO o reconvindo IRAPUÃ FERREIRA DE CARVALHO ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir 

do evento danoso e atualizado com correção monetária pelo INPC a partir 

da data desta sentença (Súmulas 54 e 362, STJ). Diante da sucumbência 

recíproca, as custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios, que fixo na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do 

valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC ), deverão ser 

suportadas na proporção de 50% para cada litigante. Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de 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.: 723850 Nr: 19464-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SANTANA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SCHIMANOSKI, MARCIA CRISTINA 

PEREIRA GOULART SCHIMANOSKI, CÉSAR SCHIMANOSKI, SCHIMANOSKI 

COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDEMIRO SANTANA 

FERREIRA - OAB:897/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

requerer o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929441 Nr: 48978-14.2014.811.0041

 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: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao advogado da parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, forneça os dados bancários necessários para 

liberação da caução, conforme determinação de fls. 219/222.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1036843 Nr: 39985-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA BETE DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que procedo novamente o envio da certidão de fls.90 para 

publicação em razão de não haver constado o advogado da parte 

requerida constante às fls.37: Certifico que o Recurso de Apelação 

interposto pela parte autora, às fls. 83/88, é tempestivo.

 Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerida para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820922 Nr: 27139-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HERANI FILHO, DAISY M. DA CONCEIÇÃO 

HERANI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISE VIVIANE SILVESTRE DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253MT, FERNANDO D' AMICO MADI - OAB:14322/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por 

BENEDITO HERANI FILHO e DAYSE MARIA DA CONCEIÇÃO HERANI 

LOPES para DECLARAR a rescisão do contrato de locação firmado entre 

as partes e CONDENAR a ré GLEISE VIVIANE SILVESTRE DAVID ao 

pagamento dos aluguéis vencidos no período de março, abril e maio de 

2017, além de juros e demais encargos decorrentes de eventuais atrasos 

nos depósitos judiciais.O valor mensal de R$ 1.252,00 (um mil duzentos e 

cinquenta reais) deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros 

de 1% a partir do vencimento de cada prestação (artigo 397, CC). Custas 

pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, CPC. Contudo, como defiro à mesma os benefícios da 

Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco 

anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, 

com as anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de setembro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 388957 Nr: 24521-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISNADAIER LEAL DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMASCENO - 

OAB:3.620/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Certifico que, em contato telefônico nesta data, o perito nomeado nos 

autos designou perícia para o dia 22/10/2018, às 14:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1133351 Nr: 24331-81.2016.811.0041

 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: LARRICA ROCHA OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AXEL DE AQUINO, ESMAEL 

GREGÓRIO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR A. SELVÁTICO - 

OAB:OAB/MT 21.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FABIANO ALVES ZANARDO. - OAB:12.770

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do ofício de fls. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920006 Nr: 43444-89.2014.811.0041

 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: REMIR MAMEDIO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentados às fls. 73/86 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

requerente para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação,no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 787534 Nr: 41436-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALVES SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

requerer o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1102073 Nr: 11390-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSE 

CHARBEL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MONTEIRO DE MOURA, GEYSE 

LAURA SOUZA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. 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.: 432349 Nr: 12202-54.2010.811.0041

 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: RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993/MT, DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, LIVIA SAAD - OAB:162092

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 03/12/2018, às 

08h00 min, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, 

Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, telefone: (65)3052-3072 / (65)992813137.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907842 Nr: 35467-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE NALIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, GILSON 

MÁRCIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

Bruno Correa Sobrinho - OAB:22.029, FABIA DE PAULA E CARMO 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 16.025, 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, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - 

OAB:21.585, THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - 

OAB:17623/O, THIAGO D´ABINER FERNANDES - OAB:12.049

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 03/12/2018, às 

09h30 min, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, 

Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, telefone: (65)3052-3072 / (65)992813137.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813291 Nr: 19768-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISE VIVIANE SILVESTRE DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HERANI FILHO, DAYSE DA 

CONCEIÇÃO HERANI LOPES, GFB IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D AMICO MADI - 

OAB:14322-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo parcialmente procedente esta ação de consignação em pagamento 

proposta por GLEISE VIVIANE SILVESTRE DAVID contra BENEDITO 

HERANI FILHO e DAYSE MARIA DA CONCEIÇÃO HERANI LOPES, a fim de 

extinguir parcialmente a obrigação de pagamento da autora para com os 

réus, somente até o limite do valor consignado que, atualmente, importa em 

R$ 66.112,58 (extrato anexo).Expeça-se alvará para liberação do valor em 

favor dos réus.Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. Contudo, diante da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa pelo prazo de cinco anos.Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de setembro de 2018.Ana Paula da 
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Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 803874 Nr: 10332-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BOTELHO MERTHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO.CREDITO C.V. SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS 

E TELEATENDIMENTOS LTDA, REINALDO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARBOSA LIMA - 

OAB:158.673/SP

 Com estas considerações e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação anulatória de 

contrato de franquia c/c indenização por danos morais e materiais 

proposta por MARCELO BOTELHO MERTHAN em face de A. ACRÉDITO C. 

V. SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E TELEATENDIMENTOS LTDA., para:a) Anular 

o contrato de franquia firmado entre as partes, bem como o termo de 

distrato;b) determinar à ré a restituição do valor remanescente, R$ 

20.000,00, devidamente corrigido pela variação da remuneração básica 

dos depósitos de poupança (art. 4º, § único, Lei 8+955/94), desde a data 

do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;c) 

determinar, ainda, o reembolso dos danos materiais, a ser liquidado, que 

deverão ser corrigidos pela variação da remuneração básica dos 

depósitos de poupança (art. 4º, § único, Lei 8+955/94), desde a data do 

desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.Condeno a 

ré nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.Transitado em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 

de setembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 102600 Nr: 1367-42.1989.811.0041

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO VILI SCHAEDLER, EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO LASCH - 

OAB:2062-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 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) VANESSA 

CRISLEY GOMES PEREIRA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 773922 Nr: 27093-12.2012.811.0041

 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: FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA 

FINANCEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPE INFORMÁTICA LTDA - EPP, NOELY 

SANTOS GOGOLEVSKI, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB/MT 15.380 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 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.: 940810 Nr: 55074-45.2014.811.0041

 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: AMANDA MACEDO PEREIRA LUIZ, GEÓRGIA MACEDO 

PEREIRA LUIZ, EDVAR PEREIRA LUIZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. DE MATOS LTDA - ME, VALCIRLENE 

MENDES DE MATOS, TANIA ISABEL KOLLING, GERSON GONÇALVES 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14234, Valéria 

Castilho Munhos Vivan - OAB:OAB/MT 5.956

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pelos réus às fls. 

198/206 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação aos autores, bem como à parte ré V. M. de Matos Ltda-Me para 

apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075763 Nr: 57828-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DEREIDE GADELHA NEVES, ELSO NEVES, 

DENILSO GADELHA NEVES, DELSO GADELHA NEVES, DANILO GADELHA 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Processo nº. 57828-23.2015.811.0041

Código 1075763

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

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, 21 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.: 846195 Nr: 49820-28.2013.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: EZEQUIEL ALVES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436

 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. 179/184, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 265616 Nr: 23362-18.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ADRIENE DA CRUZ MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL 

JARDIM CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT

 Processo n°23362-18.2006.811.0041

Código: 265616

Vistos e etc.

Trata-se de ação de indenização por ato ilícito – erro médico.

Nomeado como perito do juízo o Dr. Diogo Tadeu Alves Corrêa, este 

intimado, não se manifestou interesse em realizar a pericia designada.

Assim, em atendimento ao principio da celeridade processual, nomeio em 

substituição, como perito do juízo, o Dr. Helio Borba Morateli, com 

endereço profissional na Rua Bela Vista, 347- Bairro Poção, nesta Capital. 

Telefone 65 3623-1782 – e-mail: braindoctor@hotmail.com.

Intime-se o perito nomeado, via oficial de justiça, para que informe o seu 

aceite ao encargo confiado, devendo desde então apresentar sua 

proposta de honorários.

Consigne-se que a referida pericia será paga ao final, pela parte vencida, 

ficando a cargo do Estado de Mato Grosso o pagamento, caso seja uma 

desta beneficiaria da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Cumpra com urgência processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 713994 Nr: 8829-78.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINI LUMBER COMERCIO E EXPORTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE ELIAS DOS SANTOS, JOAO 

BATISTA DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, RODRIGO RODRIGUES - OAB:2909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL ALVES DA SILVA - 

OAB:11855/MT

 Com estas considerações, acolho a preliminar arguida pela ré Valdenice 

Elias dos Santos e RECONHEÇO A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD 

CAUSAM”, e consequentemente, em relação a ela, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código 

de Processo Civil.Condeno a autora em honorários advocatícios de 

sucumbência em favor dos patronos da ré Valdenice Elias dos Santos, 

que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Quanto ao réu João Batista da 

Silva Moreira o feito deverá ter o seu normal prosseguimento.(....))Posto 

isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

parcial procedente os pedidos desta ação de rescisão contratual 

cumulado com pedido de restituição de valores proposta por Vini Lumber 

Comercio e Exportações LTDA contra João Batista da Silva Moreira, para 

DECLARAR a rescisão do Contrato de Cessão de Reposição Florestal, 

com o retorno do status quo ao negocio, bem como DETERMINAR a 

devolução INTEGRAL dos valores pagos, devidamente corrigido (juros e 

correção) pelos índices oficiais, a partir do efetivo pagamento.Custas 

processuais pelo réu João Batista, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 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.: 419738 Nr: 5900-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUSANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. 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.: 731581 Nr: 27713-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO MENDES PIMENTA, STELLA MARIS BRAUN 

MENDES PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOWER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, MARCUS 

FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI CRISTINA OSHITANI 

- OAB:OAB/MT 6079, ROGÉRIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem , no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 457349 Nr: 27677-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada na pasta própria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 95930 Nr: 10263-25.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA, JOÃO WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disbel Distribuidora de Bebidas Lebrinha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 
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OAB:3822/MT, CYNTHIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA - OAB:, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO - OAB:2425/MT, 

NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAIN JOSÉ GARCIA DE 

BRITO - OAB:13202, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.636/MT

 Processo nº 10263-25.1999.811.0041

Código 95930

Vistos

Intime-se a devedora, através de seus patronos, 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.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos 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, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do 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, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 23 de julho 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.: 1324790 Nr: 14500-38.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA ASFALTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA FERRER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 14500-38.2018.811.0041 - Código 1324790

Vistos e etc.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se o requerente para que, em 15 

(quinze) dias, colacione aos autos a qualificação das partes e dos sócios 

da requerida, além da procuração de seus patronos e o ato constitutivo da 

pessoa jurídica, vez que, não obstante à natureza incidental, tais 

documentos são indispensáveis ao prosseguimento do feito.

Em igual prazo, traga aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

precária situação financeira ou efetue o pagamento das custas judiciais, 

nos termos do art. 1.228 da CNGC-MT:

“Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 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.: 1332049 Nr: 16040-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA MAITELLI, ALCIDES MAITELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁFRICA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUX. M. MORAES DE 

FREITAS - OAB:11.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 16040-24.2018.811.0041 - Código 1332049

Vistos e etc.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se o requerente para que, em 15 

(quinze) dias, colacione aos autos a qualificação das partes e dos sócios 

da requerida, além da procuração de seus patronos, vez que, não 

obstante à natureza incidental, tais documentos são indispensáveis ao 

prosseguimento do feito.

Em igual prazo, traga aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

precária situação financeira ou efetue o pagamento das custas judiciais, 

nos termos do art. 1.228 da CNGC-MT:

“Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Atendidas as determinações acima, apense-se o presente incidente aos 

autos de n. 21697-59.2009.811.0041.

Após, concluso para analise do pedido de liminar.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037412-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

JUSSEMARA BARBALHO DE CRISTO SOUZA (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 Processo n° 1037412-46.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização c/c danos morais c/c liminar, proposta por 

Jussemara Barbalho de Cristo Souza contra a Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. Relata a 

autora que é titular da Unidade Consumidora n. 6/273672-6 e que entre 

agosto de 2017 a setembro de 2017 recebeu 02 faturas com valores bem 

abaixo do normalmente consumido por esta, R$6,06 e R$7,81 

respectivamente, e que no mês de setembro de 2017 recebeu um fatura 

com vencimento para 06/10/2017 no valor exorbitante de R$910,00. Aduz 

que a fatura emitida no valor de R$910,00 é desarrazoada e não reflete o 

consumo real e/ou médio e, ao procurar a ré para solucionar o impasse, 

esta demonstrou descaso para tanto. A par disso, postula a concessão 

de tutela antecipada de urgência, a fim de determinar que à ré se abstenha 

de realizar o corte de sua energia elétrica, e suspenda a sua cobrança até 

o final da lide. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. 

Determinada a emenda a inicial (ID 11190728), a autora colacionou os 

documentos de ID 11379907. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda a inicial requerida e consequentemente concedo 
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os benefícios da justiça gratuita a autora conforme requerido. 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.” In casu, a pretensão almejada, de acordo com a nova 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo 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 da autora, nem mesmo o 

perigo da demora. As contas discutidas e referentes aos meses de Julho, 

Agosto e Setembro de 2017, se somadas, estão dentro da média de 

consumo da autora se verificarmos as faturas de ID 11109466. As faturas 

acostadas pela autora no ID 11109466 mostram que a autora sempre teve 

um consumo de cerca de 300 kWh, se somarmos as faturas de Julho, 

Agosto e Setembro de 2017 e dividirmos pelos 03 meses faturados, 

encontramos a mesma média das faturas emitidas anteriormente às aqui 

discutidas. Nota-se que a ré por algum motivo não realizou a leitura do 

relógio medidor da autora nos meses de junho e julho, resultando nas 

faturas zeradas de julho e agosto que foram recuperadas através da 

fatura de setembro de 2017. Ademais, não consta nos autos sequer 

informações que a autora foi notificada e/ou vêm sendo ameaçada da 

interrupção do serviço pela inadimplência da fatura objeto da presente. 

Desta forma, a autora não demonstra o periculum in mora, pois não 

comprova que a ré vem ameaçando o interromper o seu fornecimento de 

energia tendo como base as faturas emitidas em setembro/2017, nem 

mesmo que a fatura emitida em setembro/2017 está sendo cobrada em 

valores absurdos quando comparado a sua média de consumo. 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 22/10/2018 às 

10:00horas, 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, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006256-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RUBENS ROBERTO ROLAND (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 Processo n° 1006256-06.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela provisória de urgência em caráter liminar, 

proposta por Rubens Roberto Roland contra a Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A, ambas as partes qualificadas nos autos. 

Relata o autor que é titular da Unidade Consumidora n. 6/336695-2 e em 

setembro/2017 recebeu uma fatura no valor de R$136,90 que foi 

devidamente paga. Entretanto, a ré no mesmo mês e sem qualquer 

justificativa plausível, emitiu uma segunda fatura no valor de R$7.800,11 

com vencimento para 30/11/2017. Inconformado com o valor cobrado, o 

autor buscou a ré para mais informações, cientificando a concessionária 

que já havia adimplido com a fatura no valor de R$136,90 e que a 2° fatura 

emitida no valor de R$7.800,11 era desarrazoada. Contudo, a ré se 

mostrou irredutível, informando que caso o autor continuasse inadimplente 

ia interromper o fornecimento do serviço. A par disso, o autor postula a 

concessão de tutela antecipada, a fim de determinar que à ré se abstenha 

de interromper o seu fornecimento de energia elétrica tendo como base a 

fatura aqui discutida. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. 

Determinada a emenda a inicial (ID12192307), o autor colacionou os 

documentos de ID 12356642. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda a inicial e consequentemente defiro o pedido de 

justiça gratuita ao autor. A tutela almejada pelo autor passou a ser 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 
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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.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o autor juntou 

documentos que comprovam que pagou a fatura referente ao mês de 

setembro/2017 e que a 2º fatura foi emitida sem nenhuma justificativa 

plausível. A par disso, diante a probabilidade do direito do autor em ter 

revisada as suas faturas emitidas em desconformidade com o habitual, e a 

falta de prontidão da parte ré solucionar o impasse, possível é o 

deferimento da tutela requerida. O perigo de dano é evidente, haja vista 

que a possível suspensão do fornecimento de energia do autor pode lhe 

causar diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de cunho 

essencial. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e DETERMINO que a ré suspenda a cobrança da 2° fatura 

emitida no mês de Setembro/2017 no valor de R$7.800,11 e em desfavor 

da unidade consumidora 6/336695-2, em nome do autor. Intime-se para 

cumprimento da liminar. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o 

dia 22/10/2018 às 10:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 14 de agosto de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027752-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ELOY PAES DE BARROS (AUTOR(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (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° 1027752-91.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, com pedido de tutela de urgência “inaldita Altera Pars”, proposta 

por Robson Loy Paes de Barros contra a Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A, ambas qualificadas nos autos. Relata o autor 

que é titular da Unidade Consumidora n. 6/345896-5 instalada em um 

imóvel locado e onde funciona um restaurante/bar de sua propriedade. 

Informa que sempre achou estranho os valores cobrados pela ré a titulo 

de consumo de energia elétrica, pois os equipamento instalados no local 

são ligados apenas a noite. Aduz que em Dezembro de 2017 a ré emitiu 

uma fatura no valor de R$2.663,58, e em razão do elevado faturamento, 

buscou a ré para esclarecimento, solicitando uma vistoria em seu relógio 

medidor. Alega que realizou 06 solicitações de vistoria em meses 

diferentes e a ré não lhe atendeu e que apenas compareceu ao imóvel 

protocolar uma reclamação junto ao PROCOM-MT. Sustenta que a r,é ao 

realizar a vistoria, constou um desvio em sua unidade consumidora, onde 

foi instalada uma fiação 220v e que era destinada aos imóveis no 

pavimento superior ao seu estabelecimento. Narra que a ré garantiu ao 

autor que iria apurar os fatos, e que por não ter qualquer relação com o 

desvio, que foi realizado por terceiros, a sua energia não seria cortada. 

Entretanto, descumprindo o prometido, a ré compareceu no 

estabelecimento do autor em 07/08/2018 e interrompeu o seu fornecimento 

de energia, sem ter apresentado o laudo pericial da vistoria realizada. 

Expõe que novamente buscou a ré administrativamente para mais 

informações, contudo, esta demonstrou descaso e insiste em cobrar 

faturas emitidas em desconformidades ao seu real consumo. A par disto, 

o autor impugna todas as faturas emitidas entre dezembro/2017 a 

julho/2018 por não refletirem o seu real consumo, e postula a concessão 

de tutela antecipada, a fim de determinar que à ré reestabeleça o seu 

fornecimento de energia elétrica interrompida com base nas faturas aqui 

discutidas. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. 

Determinada a emenda a inicial (ID 14943187), o autor colacionou os 

documentos de ID 15018257. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda a inicial e consequentemente defiro o pedido de 

justiça gratuita ao autor. A tutela almejada pelo autor passou a ser 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida. As fotografias colacionadas 

pelo autor demonstra que houve um desvio em sua unidade consumido, 

não havendo indícios de que foi beneficiado com esse fato. A par disso, 

diante a probabilidade do direito do autor em ter revisada as suas faturas 

emitidas em desconformidade com o habitual, e a falta de prontidão da 

parte ré solucionar o impasse, possível é o deferimento da tutela 

requerida. O perigo de dano é evidente, haja vista que a suspensão do 

fornecimento de energia do autor pode lhe causar diversos transtornos, 
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eis que se trata de um serviço de cunho essencial para um 

estabelecimento comercial. Posto isto, presentes os requisitos 

autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil e DETERMINO: 1. Que a ré, em 48 (quarenta e 

oito horas), reestabeleça a energia da unidade consumidora do autor n° 

6/345896-5 interrompida com base nas faturas aqui discutidas. 2. Que a ré 

suspenda a cobrança das faturas emitidas entre dezembro/2018 a 

julho/2018, bem como aquelas emitidas até a vistoria realizada pela ré. 

Intime-se para cumprimento da liminar. Em obediência ao art. 334 e §§ do 

CPC, designo o dia 03/12/2018 às 08:30 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizado pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital, intimando-se as partes para comparecimento. Após, intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 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, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 19 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035994-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO TOMOO OJIMA (EXEQUENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035994-73.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Autorizo a 

exclusão do ID 15462923, indevidamente lançado - art. 58 c/c 55 da 

Resolução n. 03/2018. Intimado para comprovar ser beneficiário da justiça 

gratuita, o autor se manteve inerte. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua 

em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 

Contudo, tal presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o 

caso concreto, podendo este, em caso de dúvida, requerer a juntada de 

documentos que comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita 

- art. 5° LXXIV da CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar 

de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar 

que sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários 

advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio 

sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça 

gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o 

deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e 

a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a analise caso a 

caso. Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito 

Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua 

utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e 

coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e 

sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de 

despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo 

Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que 

atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades 

profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, 

equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da 

jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da 

realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os 

litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem 

repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que 

presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas 

prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, 

porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, 

a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA 

ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA 

SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 73526/2013, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014” 

(destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias 

não condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com 

concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 

0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que 

indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do 

autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são 

inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que 

comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 

2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de 

Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor presentou apenas a 

declaração de hipossuficiência, no entanto, oportunizado à parte que 

junta-se aos autos os documentos necessários, para demonstrar que faz 

jus aos benefícios da justiça gratuita, se manteve inerte. Posto isto, 

considerando que o autor não colacionou aos autos prova convincente de 

sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Intime-se o autor para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciais correspondentes, sob pena de indeferimento 

de sua petição. Cumpra-se Cuiabá, 21 de setembro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025664-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

ACY FRANCISCO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025664-80.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como a 

tramitação prioritária por ser idoso. A tramitação prioritária foi deferida, no 

entanto, diante da remuneração do autor, foi determinado que este 

comprovasse ser beneficiário da justiça gratuita. Na oportunidade, já 

autorizei o pagamento das custas em quatro parcelas (Id 14687421) 

Intimado para comprovar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o 

autor não apresentou nenhum documento que altera a convicção deste 

juiz já exarada na decisão de Id 14687421, O artigo 98 do Código de 

Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo 
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Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Ademais, intimado, o autor não 

apresentou nenhum documento que indique a impossibilidade temporária 

de custear o processo. Assim, a ele cabe a redução, parcelamento e/ou 

pagamento por ato das custas judiciais, conforme previsto no Novo Código 

de Processo Civil (art.98, §5° e §6° do CPC/15). O novo ordenamento 

processual prevê a possibilidade de parcelamento das custas, justamente 

para a hipótese apresentada pela autora. Posto isto, após análise dos 

autos e, considerando que o autor não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, determino a sua intimação para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o preparo (art.290 do CPC), sob pena de 

cancelamento e extinção. Faculto ao autor o beneficio do parcelamento 

das custas, em cinco vezes Cuiabá, 21 de setembro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035204-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES (AUTOR(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

DECOLAR.COM LTDA (RÉU)

THIAGO XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

FELIPE AVELLAR FANTINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035204-89.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Autorizo a 

exclusão do ID 15436600, indevidamente lançado - art. 58 c/c 55 da 

Resolução n. 03/2018 Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

proposta por Francisco José Duarte Gomes em desfavor de Decolar.Com 

Ltda e Latam Airlines Brasil (TAM Linhas Aéreas S/A), já qualificados nos 

autos. O feito teve regular tramitação. As partes resolveram transacionar 

entre si (ID: 15143092 / 15143077 e ID: 15143092 / 15143101). A ré Latam 

Airlines Brasil (TAM Linhas Aéreas S/A) apresentou comprovante do 

cumprimento de sua parte do acordo (ID: 15415942 / 15415961). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e seus advogados têm poderes para transigir, conforme 

procurações de ID: 10771149 e 15105715 e substabelecimento de ID: 

15143101. Tratando-se de direito disponível, homologo por sentença os 

acordos para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, b do CPC. Honorários na forma pactuada. Isentos de custas 

processuais remanescentes (art. 90, § 3º do CPC). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 

de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019331-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019331-49.2017.8.11.0041 Vistos e etc. JOSE 

MARIA CORREA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados (ID: 8222893 – p. 01). O autor alega que, em 08 

de maio de 2017, foi vítima de acidente automobilístico, onde sofreu 

Fratura exposta da falange distal do 3º dedo e fratura fechada de falange 

distal do 4º dedo da mão esquerda, resultando na incapacidade parcial 

permanente, conforme atesta boletim de ocorrência e relatório medico. 

Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada ao 

pagamento de R$ 13.500,00, referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente. A inicial foi instruída com os documentos de ID 8222924 / 

8222930. A ré requereu habilitação dos patronos (ID 10732588 / 

10732624) e informou que não ia comparecer a audiência de conciliação 

designada (ID 10732642). A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 

10889897), oportunidade em que a autora foi submetida ao exame pericial 

por médico perito da Central de Conciliação. Citada, a ré ofertou defesa 

com documentos (ID 10921234 / 10921259). Na contestação a ré 

requereu, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a fim de que seja 

procedida a sua exclusão e inclusão da Seguradora Líder. Arguiu ainda, a 

preliminar de falta de interesse de agir e ausência de laudo do IML. No 

mérito, defende a improcedência da demanda por ausência de cobertura, 

sustentado a necessária de produção de prova pericial. Aduz que caso 

seja condenado ao pagamento do seguro, que seja nos termos do artigo 

3º, II da Lei n. 6.194/74, de acordo com a proporção da invalidez. Impugna 
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os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

impugnou a contestação (ID 11279723). Intimados para especificarem as 

provas que pretendem produzir (ID: 11662766), as partes informaram não 

ter interesse em produção de outras provas e manifestaram interesse no 

aproveitamento do exame pericial realizado por médico perito da Central de 

Conciliação no julgamento antecipado do feito (ID: 12573628 e 12603029). 

É o relatório. Decido. Nos termos do art. 12, inciso VII do Código de 

Processo Civil, passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por JOSE MARIA CORREA em face de PORTO SEGURO CIA 

SEGUROS GERAIS. Da preliminar de alteração do pólo passivo. A ré 

requer a alteração do pólo passivo, ou seja, excluindo ela e incluindo a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de 

que é ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda. As alegações da 

ré não prosperam, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito. Nessa linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso decidiu: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Uma vez que os autores/apelados comprovaram a 

condição de filhos da vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de 

cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT 

resultante de evento morte. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

morte do segurado. Restando comprovado nos autos as exigências do 

artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente e do dano dele 

decorrente (morte). Correta a decisão que condenou a ré/apelante ao 

pagamento do valor do seguro obrigatório. DPVAT aos autores. O salário 

mínimo usado como parâmetro de fixação da verba deverá ser o vigente à 

época do sinistro, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a 

data da sentença. Diante o princípio recursal da non reformatio in pejus 

que veda na processualística brasileira, o agravamento da situação 

daquele que recorreu solitariamente. E acrescida de juros moratórios 

legais a partir da citação da seguradora. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; 

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 

19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. Com estas considerações, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva. Da Preliminar de Falta do Interesse de 

Agir A preliminar de ausência do interesse de agir, sob a alegação de que 

a parte autora não realizou o requerimento da indenização do seguro 

obrigatório via administrativa, não merece acolhimento. Conforme recente 

entendimento do TJMT, a simples apresentação de contestação arguindo 

matérias de mérito é documento hábil de comprovar a resistência da parte 

ré em analisar o caso dos segurados. Nesse sentido a jurisprudência: “D E 

C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016) Assim, rejeito a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir. A ausência de laudo do IML não se 

mostra indispensável. O boletim de ocorrência é meio de comprovar o fato 

narrado, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML. Nesse sentido, 

a jurisprudência: “50182178- APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. 1) - A prolação de decisão 

monocrática pelo relator é possível, conforme prescreve o art. 557, caput, 

do CPC, estando o recurso em confronto com posicionamentos 

jurisprudenciais dominantes nesta Corte de Justiça. 2) - O processo 

administrativo não pode ser exigido como pressuposto necessário para o 

ajuizamento da ação judicial, tendo em vista que não há em nossa 

legislação, qualquer dispositivo que exija o exaurimento da via 

administrativa para, somente após, buscar judicialmente a obtenção do 

benefício do seguro DPVAT. 3) Comprovada a invalidez por documento 

efetuado por médico, desnecessária a juntada de laudo do IML. 4) - O 

Boletim de Ocorrência, atestados médicos e questionário para avaliação 

de invalidez permanente em se tratando de seguro DPVAT, constituem 

documentos suficientes a comprovação do dano decorrente de acidente 

de trânsito a ensejar o pagamento da indenização. 5) Mesmo sendo 

parcial, o seguro obrigatório de danos pessoais por invalidez permanente, 

deve corresponder ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos 

do artigo 3º,''b'',da Lei nº 6.194/74. 6) - Não há que se falar na violação do 

artigo 7º da Constituição Federal, quando a indenização é fixada com base 

no salario mínimo, uma vez que se trata de critério de cálculo que serve 

para a quantificação do montante ressarcitório. - Apelação Cível que se 

nega seguimento. (TJGO; AC 469901-30.2008.8.09.0051; Goiânia; Rel. 

Des. Norival Santome; DJGO 01/02/2011; Pág. 454)”. Mérito A parte ré 

arguiu a improcedência da demanda por ausência de cobertura ao 

argumento de que a situação narrada pelo autor não autoriza a 

indenização pelo seguro obrigatório, eis que se trata de acidente de 

trabalho com trato parado. Pois bem, em análise detida dos autos, 

verifica-se que o autor sofreu acidente envolvendo veículo automotor em 

08 de maio de 2017, conforme boletim de ocorrência acostada no ID: 

8222930. Nota-se que o evento danoso do qual o autor pleiteia a 

indenização do seguro obrigatório ocorreu quando o mesmo estava com o 

veículo parado. O tratoro estava parado para reparo, conforme narrativa 

da dinâmica do sinistro: “...o comunicante relatando que trabalha com 

borracharia e de fato estava fazendo um serviço no trator VALTRA BH 

160 TPV 19 chassi: MEB048345012 da empresa Trimec Construtora e 

Terraplanagem. Todavia que quando foi tirar a roda do trator para fazer o 

serviço acontece que ocorreu que ela soltou em cima da mão esquerda do 

comunicante causando uma fratura e sendo exposta a falange distal de 3º 

dedo e fratura fechada de falange distal de 4º dedo e sendo internado no 

dia 08 de maio de 2017 de acordo com o relatório medico do pronto 

socorro de Cuiabá.” (ID: 8222930). Realmente, o fato narrado pelo autor 

não é abrangido pela cobertura da indenização do seguro DPVAT. O autor 

estava realizando manutenção em seu instrumento de trabalho (trator), o 

que afasta o pagamento do seguro obrigatório, eis que este seguro cobre 

os eventos danosos originados de acidente de trânsito, conforme 

preceitua o art. 2º da Lei 6.194 de 1974. “Art . 2º Fica acrescida ao artigo 

20, do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nestes 

termos: ‘Art. 20........................................................................... l) - Danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não.’” Em recente julgado (25/02/2015) 

de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho o AC 112315/2012, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

NÃO CONFIGURADO – CAUSA DETERMINANTE – AÇÃO DA PRÓPRIA 

VÍTIMA – MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO PARADO - 

INDENIZAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL - NÃO CABIMENTO - - 

ACIDENTE DE TRABALHO - RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização de seguro DPVAT em caráter 

excepcional, quando o veículo envolvido encontra-se parado ou 

estacionado, é indevida se este não foi a causa determinante da 

incapacidade alegada mas sim a conduta da própria vítima. E trata-se de 

acidente de trabalho se ocorrido quando a vítima fazia manutenção e 

conserto de veículo, caso em que não cabe o seguro DPVAT.” (TJMT, Ap 

112315/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 
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CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015). 

Sendo assim, como o acidente que vitimou o autor é de trabalho e não de 

trânsito, a improcedência da ação se impõe. Com estas considerações, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com 

resolução de mérito esta ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT 

proposta por JOSE MARIA CORREA em face de PORTO SEGURO CIA 

SEGUROS GERAIS. Custas e honorários pelo autor, que fixo em R$ 

1.000,00. No entanto, diante 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. Autorizo a exclusão do ID 15463606, 

indevidamente lançado (art. 58 c/c 55 da Resolução n. 03/2018- TJMT). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Cuiabá, 

21 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030578-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSINA KUHNEN SEREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo 05 dias. 21 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011937-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ANA MOREIRA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

21 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1035028-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

IVOMAR ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

RICARDO NEGRAO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para comparecer a esta 

Secretaria a fim de proceder a retirada dos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 21 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038426-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (REQUERENTE)

EDUARDO VITAL CHAVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ROBERTO SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar um CEP 

válido, no prazo 05 dias. 21 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023102-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MOREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEDALI GUIMARAES FROSSARD (ADVOGADO(A))

LAERTE JACIEL SCALCO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA ROSA (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA DA ROSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, tendo em vista que o Requerido não cumpriu o 

determinado na decisão de id. 14844002, no prazo 05 dias. 21 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005535-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIO MAGNO LEITAO (RÉU)

UNICA INDUSTRIALIZACAO E PRODUCAO DE RESIDUOS DE MADEIRA 

LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 21 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004530-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SILVA BISPO (AUTOR(A))

ERICA CRISTINA BENITES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ADEMILSON CATARINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

DEVANIR PINHEIRO TSUJI (AUTOR(A))

JOSE EDMAR CANDIDO LEITE (AUTOR(A))

JUAREZ DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

VALDECIR EVARISTO (AUTOR(A))

SIDNEZ DA SILVA (AUTOR(A))

VALMIRA DA SILVA MACHADO (AUTOR(A))

JOSEFA VANDICLEA DO VALE (AUTOR(A))

SILVIO ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IVONETE SOUZA DE DEUS (AUTOR(A))

MATEUS FERREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

FLAVIANE DA SILVA REIS (AUTOR(A))

JOSELITA DO CARMO ALVES DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

JESSE MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

AFONSA ESTEVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

BENEDITA ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

JULIO DOMINGOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 21 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004969-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (EXECUTADO)

EDSON CRIVELATTI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 21 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009206-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA NASSARDEN TABORELLI (AUTOR(A))

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FONSECA BARBOSA (RÉU)

VALTER AQUINO DE ALVARENGA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo 05 dias. 21 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002744-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

21 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1037901-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ BOLSON (REQUERENTE)

EDNA APARECIDA CAMPOIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos INTIMANDO o autor, para no o prazo de 30 (trinta) 

dias, formular o pedido principal, que deverá ser apresentado nos mesmos 

autos, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida em caráter 

antecedente (artigos 308 e 309, CPC).. 21 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1087780 Nr: 5096-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ARVANI ZANIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

patronos, acerca da data da perícia designada para o dia 30 de outubro de 

2018, às 09:15h no endereço situado na Av. das Flores, 843, sl 11, 1º 

andar, bloco anexo de consultórios do hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá, telefone: 3025.3060 e 99223.7073, munido de documentos 

pessoais e exames já realizados.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 859488 Nr: 1335-60.2014.811.0041

 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: FRANCISCO JUNIOR LOPES

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1154342 Nr: 33619-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA FERREIRA MORAES OMIZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 854746 Nr: 57267-67.2013.811.0041

 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: OSCAR MARTINS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PADILHA DE BORDON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA F. DE SOUZA - 

OAB:6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16.528/MT

 Intimo novamente o autor, por intermédio de seu patrono para proceder ao 
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pagamento do valor de R$ 21.500,00, relativo as 50% dos honorários 

periciais no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 112432 Nr: 2930-80.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS MINERAIS LEBRINHA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMATEL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - 

EPP, JOSÉ MÁRCIO MARQUIORETO, RENE CRESPO MANTEL, JANDIR 

RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE NUNES DE 

SOUZA - OAB:12.867/MT, MARIA LUZIA CARDOSO DE CAMPOS 

SOUSA - OAB:14560 OAB/NT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 893888 Nr: 25828-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALGIRO CEOLIN, INANIMAR VITOR DA COSTA, JOSÉ 

MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES 

DA SILVEIRA FARIA, DALGIRO CEOLIN, INANIMAR VITOR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17.327/O -MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 (...) Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios de fls. 

1116/1119, haja vista a inexistência da contradição apontada pelo 

Requerente/Reconvindo. Nesse ponto, cumpre-me esclarecer que a 

decisum de fls. 1096/1098 indeferiu o pedido de produção de prova 

pericial por parte dos Requeridos/Reconvintes, contudo, como visto acima, 

os mesmos requereram a prova pericial tempestivamente na petição fl. 

1066. Em assim sendo, retifico a decisão de fls. 1096/1098 para constar o 

deferimento da produção de prova pericial pleiteada por todas as partes 

(fls. 1063/1064 e fl. 1066). (...) Desse modo, destituo a nomeação do 

perito Vinícius Oliveira Kaiser e nomeio como perito judicial a empresa 

Forense LAB, na pessoa de seu responsável técnico, com endereço 

comercial na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Edifício Helbor Dual 

Business Office & Corporate, sala 1405, bairro Alvorada, CEP 78048-250, 

que poderá ser intimada via e-mail: contato@forenselab.com ou telefone 

(65) 98112-2338, para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

concordância da nomeação assim como apresentar sua proposta de 

honorários. Considerando que todas as partes pugnaram pela produção 

de prova pericial, conforme já explicado acima, retifico a decisum de fls. 

1096/1098 para determinar que os honorários periciais sejam rateados 

pelas partes (25% para cada uma das partes), nos termos do artigo 95, 

caput, do Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se conforme as 

determinações contidas na decisum de fls. 1096/1098 tão somente em 

relação a prova pericial. (...) Ressalto que o deferimento de pagamento 

das custas complementares da Reconvenção ao final da lide não obsta a 

responsabilidade dos Requeridos/Reconvintes de arcarem com os 

honorários periciais, observando a cota parte de cada um, conforme 

atribuído acima. Assim, defiro o pedido de pagamento das custas 

complementares da Reconvenção ao final da lide, conforme pleiteado 

pelos Requeridos/Reconvintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 879302 Nr: 16360-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA FERNANDA SANTOS MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARTINS DAS DORES, LIBERTY 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - 

OAB:17.182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:17761-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 107085 Nr: 27647-59.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EUDES ZUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1160448 Nr: 36118-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA DUARTE MENDES

 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:8.184-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. 143), 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.: 955096 Nr: 2665-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTILEIDE DIAS DE NORONHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 113/117, 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 
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termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1169338 Nr: 39855-21.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 886178 Nr: 20660-21.2014.811.0041

 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: ADRIANO VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 17.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da ausência do autor na perícia designada, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 901213 Nr: 30753-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PEREIRA ALVES, ESPÓLIO 

HUMBERTO GANDARA BARUFI, GISELA ESTEVES DA SILVA, ANA 

FAUDENIR SILVA GANDARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:OAB/MT 11.866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER FASANELLI RODRIGUES 

- OAB:174181/SP, RICARDO CARNEIRO MENDES PRADO - 

OAB:193467/SP

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 181462 Nr: 28293-35.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES E ARRUDA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIA MARIA AUGUSTO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO ZILIO - 

OAB:6507

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca do Embargos à penhora ,no prazo legal.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 262295 Nr: 21756-52.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAIR MARIA AGUIRRE

 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:

 Certifico que a decisão de fls. 248 não foi publicada em nome dos atuais 

patronos a autora, assim procedo novamente a publicacão. "Vistos etc.

 Observa-se dos autos que houve a tentativa de penhora de bens em 

nome da Executada diversas vezes, todavia todas as diligências restaram 

infrutíferas.

Conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, inclusive do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, admite-se a penhora de 

vencimentos salariais, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, pois este montante não 

evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade (AI 

178665/2015, TJMT, julgado em 02/06/2017; AI 79901/2016, TJMT, julgado 

em 16/12/2016).

Em assim sendo, defiro o requerimento de fls. 243/247 para determinar a 

penhora dos rendimentos mensais da Executada junto ao Tribunal de 

Contas do Estado (TCE), cuja penhora não ultrapassará 30% (trinta por 

cento) da sua remuneração líquida, devendo a importância ser depositada 

mês a mês na conta única vinculada ao presente feito, até o limite do valor 

exequendo.

Assim, intime-se o Exequente para apresentar memória de cálculo 

atualizada e discriminada do saldo exequendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, expeça-se ofício ao empregador da Executada, constando o limite 

do valor a ser penhorado.

Intime-se a Executada pessoalmente da presente.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1062796 Nr: 52251-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL WALLAS DE CAMPOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 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.: 66791 Nr: 4457-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF BAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

ODAIR APARECIDO BUSIQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:179.299, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - 

OAB:15388/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, ODAIR A. 

BUSÍQUIA - OAB:11.564-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX MARQUES - OAB:713

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 231876 Nr: 1313-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA - ITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO BANDEIRA DUARTE, CLEOPATRA 

LEVENTE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO CARNEIRO ROSI - 

OAB:71639 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - 

OAB:9300/MT, JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA - OAB:3459/MT, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 231876

Vistos,

A parte Autora requer a intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 505), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, assim, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 50/516.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1027105 Nr: 35412-61.2015.811.0041

 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: ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE 

OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, TULIO HERANI OLIVEIRA, 

TIAGO HERANI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 1027105

Vistos,

Recebi o presente feito em razão da declaração de suspeição da 

magistrada da Sexta Vara Cível (fls. 518).

Ante ao exposto, e considerando que atualmente a cônjuge deste 

Magistrado litiga em desfavor da parte Requerida Unimed Cuiabá-MT, 

fundamentado no que dispõe o artigo 145, III do CPC, declaro-me 

SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais no presente feito.

Identifiquem-se os autos quanto ao meu impedimento, a fim de evitar 

conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhem-se os autos ao substituto legal, conforme dispõe o 

artigo 1º, I, “d” do Provimento n.º 8/2018 – CM/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 799878 Nr: 6305-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA, DORA MARIA KOHLHASE 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYR GUIMARÃES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFIM - 

OAB:13.909-B/MT

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 799878

Vistos,

Recebi o presente feito em razão da suspeição da Magistrada da Sexta 

Vara Cível, declarada as folhas 959.

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

também me declaro suspeito para processar e julgar a presente ação.

Dessa forma, determino que se identifiquem o presente feito quanto ao 

meu impedimento, a fim de evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

A seguir, encaminhem-se os autos ao substituto legal, conforme dispõe o 

artigo 1º, I, “d” do Provimento n.º 8/2018 – CM/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 72227 Nr: 3575-81.1998.811.0041

 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: SEBIVAL -SEGURANÇA BANCÁRIA INDUSTRIAL E DE 

VALORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELO - OAB:5.026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, 

ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 72227

Vistos,

Defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 499, nos termos 

do que dispõe o artigo 921, § 1º e § 2º do CPC, Suspendo a presente 

EXECUÇÃO e o PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pelo prazo de 

01 (um) ano, devendo o processo aguardar em escaninho próprio o 

transcurso do prazo.

Ficando desde já a parte Exequente cientificada de que findo o prazo e 

não havendo qualquer manifestação, a contagem do prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e intime-se a parte Exequente 

pessoalmente (via postal com AR), e na pessoa do seu advogado (via 
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DJE), para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de 

petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens 

penhoráveis.

Consigne ainda na intimação que caso já tenha sido realizada busca via 

sistemas disponíveis ao juízo (Bacenjud, Renajud e outros), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

Exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado 

e os autos serão extintos, com expedição da Certidão de Crédito, nos 

termos da parte final do §2º do artigo 921 e do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT.

Intime a parte exequente

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 71124 Nr: 6043-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENJI YAMAMOTO, MIEKO NIMURA YAMAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ CHAINÇA JÚNIOR, SILVIA DE 

SOUZA GOMES CHAINÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 71124

Vistos,

A parte exequente vem aos autos apresentar impugnação quanto ao valor 

dos honorários periciais apresentados pelo perito nomeado nos autos, 

alegando desproporcionalidade com o trabalho a ser desenvolvido, 

requerendo a retificação do valor dos honorários periciais.

Diante do exposto, intime o perito nomeado as folhas 348/349, para no 

prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto à impugnação 

apresentada às folhas 359/361, requerendo o que de direito, sob pena de 

preclusão.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 944013 Nr: 56892-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA SANDRA DO NASCIMENTO, RUY DE SOUZA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES, NARA 

SANDRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015, RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015, RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 944013

Vistos,

Recebi o presente feito em razão da suspeição da Magistrada da Sexta 

Vara Cível, declarada as folhas 959.

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

também me declaro suspeito para processar e julgar a presente ação.

Dessa forma, determino que se identifiquem o presente feito quanto ao 

meu impedimento, a fim de evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

A seguir, encaminhem-se os autos ao substituto legal, conforme dispõe o 

artigo 1º, I, “d” do Provimento n.º 8/2018 – CM/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 879302 Nr: 16360-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA FERNANDA SANTOS MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARTINS DAS DORES, LIBERTY 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - 

OAB:17.182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:17761-A

 Face a interposição de Recurso pelo requerido Fernando Martins das 

Dores , 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 

autora para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 838927 Nr: 43473-76.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIK LUIS SANTOS MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARTINS DAS DORES, LIBERTY 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - 

OAB:17.182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:17761-A

 Face a interposição dos Recursos de Embargos de Declaração pelo 

requerido Liberty Seguros S/A e de Apelação pelo requerido Fernando 

Martins das Dores , 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 autora para, querendo, manifestar acerca dos Recursos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1125741 Nr: 21232-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBOEADVS, ADVETL, MFTVETL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:117.417/SP, PAULO VINÍCIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250/A, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 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.: 393554 Nr: 29049-68.2009.811.0041

 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: FREDERICA MANSUR BUMLAI GAIVA NADAF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI, FELIPE NUNES BELLUFI, ESPÓLIO DE LEILA DA 

ROSA NUNES, DAGOBERTO GARCIA BELLUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - 

OAB:4.076/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT, SÉRGIO 

HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF, 

para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1091118 Nr: 6655-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCELO III, LEOPOLDINO 

MACHADO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ARANTES VILELA, EMI MAZARELLO 

DE MIRANDA VILELA, ORIOVALDO NOGUEIRA DA SILVA, AFONSO 

HENRIQUE MIRANDA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU SOUSA - 

OAB:16283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 267917 Nr: 26320-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RONDON OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1313038 Nr: 11640-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVINO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGÓRIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 Nos termos da Legilação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte Embargada para manifestar no prazo de 15 

(quinze)dias.

Franciely Fonseca

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1102248 Nr: 11439-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERSON PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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 pagamento de fls. 112/115, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 231876 Nr: 1313-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO BANDEIRA DUARTE, CLEOPATRA LEVENTE 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA 

LTDA - ITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - 

OAB:9300/MT, JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA - OAB:3459/MT, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO CARNEIRO ROSI - 

OAB:71639 OAB/MG

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o executado por intermédio 

de seu advogado para , no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor de R$ 170.237,13, (cento e setenta mil, duzentos e 

trinta e sete reais e treze centavos) relativos a condenação. Em não 

havendo o pagamento no prazo estipulado, incidirá multa de 10% e, ainda, 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito exequendo, 

conforme determinado as fls. 519.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032047-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JURACI LEITE VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000273-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MARCOS CARDOSO BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032679-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WILLIAN DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 
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no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029694-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE DA CONCEICAO ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021773-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAINE DIANE BARBOSA DE JESUS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026795-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO TEIXEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1036698-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO MARCOS SIMOM LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

PJE n.1036698-64.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, RETIFIQUE-SE a autuação 

do processo para constar a classe judicial correta da presente ação, pois 

a liquidação individual de sentença genérica proferida em ação civil 

coletiva deve ser processada pelo PROCEDIMENTO COMUM, nos termos 

do art. 509, II, do CPC, pois o cumprimento, relativamente a cada um dos 

titulares individuais, pressupõe a demonstração da condição do exequente 

à situação jurídica nela estabelecida. Em diversas manifestações, o 

Superior Tribunal de Justiça há muito já pronunciou que o cumprimento 

individual de sentença coletiva, voltada à satisfação de interesses 

individuais homogêneos, pressupõe fase prévia de liquidação que não se 

limita à apuração do quantum debeatur (valor devido), incluindo também 

avaliação acerca da legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se 

afirma credor (cui debeatur). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.1. 

A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir 

danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, 

em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não 

apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para 

aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. (...) STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14.” No caso em apreço, verifico que a parte Autora 

apesar de ter juntado extratos do back office contendo informações sobre 

saques, transferências, verifico que dentre eles há referências quanto a 

pagamentos efetuados pela empresa Requerida (id.n.10994181). Contudo, 

a petição inicial é omissa sobre a forma de pagamento da ativação 

(pagamento de boleto de aquisição dos kits (divulgador) e/ou pagamento 

de boleto de adesão (partner) e/ou bônus de terceiro. A parte Autora 

também NÃO JUNTOU qualquer documento como forma de comprovar o 

efetivo desembolso da quantia que pretende ser restituída, sendo de bom 

alvitre consignar que é um disparate acreditar que alguém realize um 

investimento no valor de R$ 15.318,75 (quinze mil, trezentos e dezoito 

reais e setenta e cinco centavos) e não tenha sequer um documento a fim 

de comprovar o desembolso da respectiva quantia de modo a conferir 

verossimilhança as suas alegações. Impende salientar que a regra 

prevista no artigo 373,§1º do CPC (flexibilização da regra atinente à 

distribuição estática do ônus da prova), não exime a parte Autora de 

trazer aos autos AO MENOS VESTÍGIOS de prova que permitam concluir 

que são verdadeiras as suas alegações. Ademais, o Novo CPC positivou o 

entendimento no sentido de que a inversão é regra de instrução e que 

deve ocorrer em momento processual apto a oportunizar àquele contra 

quem é invertido o ônus, condições de dele se desincumbir, remetendo a 

decisão para o saneamento, previamente à fase instrutória (artigo 357, III), 

e afastando o risco de decisão-surpresa (artigo 10). Diante do exposto, 

faculto à parte Autora no prazo de 15 (quinze) dias: 1) INDICAR todos os 

planos adquiridos na rede TELEXFREE, declinando SEPARADAMENTE as 

respectivas DATAS de ingresso e a que título (partner, divulgador 

AdFamily, divulgador AdCentral); 2) INDICAR e COMPROVAR todos os 

valores pagos e eventualmente recebidos enquanto permaneceu na rede, 

declinando SEPARADAMENTE as respectivas DATAS, e ainda, a que título 

os referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para tanto os 

extratos bancários comprobatórios; 3) INDICAR quantas contas VOIP 99 

Telexfree foram ativadas, a data de ativação e quantas deverão ser 

restituídas aos devedores; 4) APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULOS 

DETALHADA, a qual deverá observar, com rigor, tudo que ficou 

estabelecido na parte dispositiva da sentença, no item B e seus subitens, 

inclusive no que diz respeito às deduções (subitens “B4 e B5”) e forma de 

atualização (subitens “B5 e B6”). Por fim, verifico ainda que para análise 

do pedido de gratuidade da justiça, entendo necessária que a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos Declaração de 

Imposto de Renda ou outros comprovantes de que não possui renda 

suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, notadamente em razão 

do alto investimento que alega ter feito fazer em prol da Requerida e à 

mingua de outros elementos, que se mostram contraditórios à alegada 

hipossuficiência econômica. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão de tutela de urgência ou extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031290-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON VIANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BRANDT RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A presente Carta Precatória traz como objetivo a citação, sendo a 

parte requerente beneficiária da gratuidade da Justiça. Estando a missiva 

revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia desta como mandado. Atendam-se as 

disposições contidas no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o 

cumprimento, procedam-se as baixas disciplinadas pela CNGC-MT, e 

devolva-se à comarca de origem, grafando as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031308-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AMELIA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

MANOEL RIVALDO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO PEIXOTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JR PUBLICIDADE ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO
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Vistos, A presente Carta Precatória traz como objetivo a penhora de Cotas 

Societárias, sendo a parte exequente beneficiária da gratuidade da 

Justiça. Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 

do CPC, cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia desta como 

mandado. Atendam-se as disposições contidas no artigo 1.212 e 

seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, procedam-se as baixas 

disciplinadas pela CNGC-MT, e devolva-se à comarca de origem, grafando 

as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031440-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória distribuída sem recolhimento de 

custas processuais e sem o comprovante de recolhimento da diligência 

para o cumprimento da ordem deprecada. Isto posto, intime-se o patrono 

da parte autora para comprovar nos autos o pagamento das custas 

processuais, informando que as custas dos processos que tramitam no 

PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo Provimento 22/2016-CGJ/MT, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Em relação à diligência do oficial de justiça, a parte 

interessada poderá consultar através do site www.sindojus-mt.org.br os 

valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao 

meirinho. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Se comprovado o recolhimento 

das custas e diligencias nos termos acima, cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia da presente missiva como mandado. Após o 

cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca 

de origem com nossas homenagens. Às providências. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031316-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Tratando-se de Ação proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso - MT, assim, fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 

04/2008-CM, determino sua redistribuição para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Públicas da Capital - MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031390-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA (ADVOGADO(A))

MARCELO WEISSHEIMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA VIVIANI COSTA (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE COSTA (REQUERIDO)

RENATA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Isto posto, não havendo pedido de 

gratuidade a ser analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais com o respectivo comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que 

tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031430-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO RIBEIRO ANTUNES (REQUERENTE)

JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, O pedido de Alvará para levantamento de valores depositados em 

conta bancária de pessoa já falecida, de acordo com a Resolução nº 

004/2014 – CGJ-MT, trata-se de matéria de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino 

a redistribuição do presente feito, com as homenagens deste Juízo. 

Intimem-se os requerentes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031297-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KASSIA KAROLINA DE ARRUDA BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alega não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. O pedido encontra-se 

instruído com os documentos necessário, preenchendo os requisitos ao 

artigo 319 do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), 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. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031313-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alega não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. O pedido encontra-se 

instruído com os documentos necessário, preenchendo os requisitos ao 

artigo 319 do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), 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. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012298-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

VIVIANE S. DE MIRANDA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, com contestação apresentada 

pelo primeiro requerido, onde se verifica que a terceira requerida (Viviane) 

já se pronunciou nos autos requerendo a habilitação de sua Defensora, 

tendo o autor informado nos autos o novo endereço do terceiro requerido 

(Banco BMG), para citação. Posto isso, anotem-se nos autos o novo 

endereço do terceiro requerido, informado na movimentação 12080822. 

Habilite-se a Defensora requerida no Id 13014814. A seguir, cite-se o 

terceiro requerido no novo endereço, na forma determinada na decisão 

lançada no ID 11487842, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016892-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

GRACIELLA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ORIEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Indenizatória, a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos e regularizar sua representação processual, 

requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a 

ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no Id 13753480, para 

emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), 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 a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020462-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO CANDIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Exigir Contas redistribuído de outro Juízo, 

conforme despacho lançado no Id 14133865, onde a parte requerente vem 

assistida pela Defensoria Púbica, requerendo a gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. Dos procedimentos especiais admitidos pelo atual 

ordenamento jurídico, a Ação de Exigir Contas encontra-se infundida no 

Capítulo II - artigos 550 a 553 do CPC, com rito próprio definido por lei. 

Assim, em vista da especialidade do rito, deixo de designar audiência de 

conciliação. CITE-SE a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar a prestação das contas exigidas pela requerente, observando 

rigorosamente a disposição contida no artigo 551 do CPC. Consigne-se 

que no mesmo prazo, querendo, o Requerido poderá oferecer 

contestação, sob pena de ser aplicado os efeitos da revelia, consoante 

preconiza o §§4º e 5º do artigo 550 c/c artigo 355, II do CPC. Prestadas as 

contas, INTIME-SE a parte Autora para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §2º do art. 550 do CPC, a seguir, voltem-me 

os autos conclusos para análise de eventual impugnação específica e 

fundamentada pelo Autor (CPC, art.551, §1º). Não havendo manifestação 

do Requerido, certifique-se e venham os autos conclusos para julgamento 

da 1ª fase do procedimento. Intime-se a Defensoria Pública na forma 

disposta nos artigos 183, § 1 e 186, § 1º, ambos do CPC/2015. 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99 do NCPC, defiro 

a parte requerente a Gratuidade da Justiça. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011135-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE LOPES DE JESUS (ADVOGADO(A))

EDER BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO
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Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de 

Promessa de Compra e Venda de Imóvel c/c Pedido de Nulidade de 

Cláusula com Restituição de Quantias pagas e Danos Morais, onde a parte 

requerente vem aos autos anexar comprovante de renda para emenda da 

inicial. Estando o pedido instruído com os documentos necessários, defiro 

o pedido formulado pelo requerente no Id 13331347, para emenda do 

pedido inicial, deferindo ao requerente os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), 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 a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013655-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (RÉU)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação Indenizatória que a parte requerente vem aos 

autos anexar comprovante de renda para emenda do pedido. Estando os 

autos instruído com os documentos necessários, defiro o pedido 

formulado pela parte requerente no Id 13297731, para emenda da inicial, 

concedendo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. O artigo 239, §1º dispõe 

que: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta 

ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para 

apresentação de contestação ou de embargos à execução”. No presente 

caso, resta suprida a ordem de citação da parte requerida, visto seu 

comparecimento espontâneo com apresentação da contestação anexada 

no Id 13711803. Dessa forma, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), 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, intimem-se as partes por seus patronos, Não havendo 

autocomposição, deverá a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação ja apresentada nos autos. Intimem-se as partes 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018612-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ESPEDITO PARREIRAS MARTINS (AUTOR(A))

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais, onde a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Preenchidos os requisitos 

do art. 319 do CPC, defiro o pedido formulado pela parte requerente no Id 

140153251, para emenda da inicial, concedendo a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. O artigo 239, §1º dispõe que: “O comparecimento espontâneo 

do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a 

partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de 

embargos à execução”. No presente caso, resta suprida a ordem de 

citação da parte requerida, visto seu comparecimento espontâneo com 

apresentação da contestação anexada no Id 13711803. Dessa forma, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), 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, intimem-se as partes 

por seus patronos, Não havendo autocomposição, deverá a parte autora 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação ja 

apresentada nos autos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022719-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LUCAS JOSE BATISTA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde 

parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para pagamento 

do remanescente da condenação, por essa razão, postergo a apreciação 

do pedido formulado pelo requerente nos autos. Ante ao exposto, para 

fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte requerente 

para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto ao valor 

depositado pela requerida (Id 15327199), bem como, quanto ao pedido de 

extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que havendo 

discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor no mesmo 

prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua alegação, 

demonstrando por cálculo eventual existência de saldo remanescente, 

para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008403-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 09:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010739-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILTON FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008312-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSICLEIA LEITE (AUTOR(A))

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 10:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010648-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013218-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ROSA RIBEIRO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 10:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006368-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MOURA CORREIA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009735-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037437-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013234-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DA SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 09 :45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033924-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE LEITE (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010214-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DIONI FREITAS LAURENTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009641-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

SELMA DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013537-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035250-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. S. M. (AUTOR(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUZIVETTE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010698-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SOARES NUNES NEVES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 10:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012697-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009471-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PATRICIA VICTOR RIBAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009710-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CARNEIRO DE CARVALHO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035079-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010697-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VIEIRA LOPES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010076-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CARLOS VINICIUS MOREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010345-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEOVANE RODRIGUES MAGALHAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009719-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSON DIAS BATISTA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010700-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VANESSA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 10:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011735-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MOZANES MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 
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Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015716-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BONDISPACHO BENTO (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 11:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013756-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ROSANA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013029-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS MACHADO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 10:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019955-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S (AUTOR(A))

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Devolvo aos autos à secretaria para que seja habilitado no Sistema 

PJE o novo patrono constituído pela parte requerida titular do certificado 

digital que assinou o pedido formulado no Id 12570818 e/ou o(a) 

advogado(a) específico(a) indicado(a) para receber as intimações, a fim 

de se evitar nulidades na publicação dos atos processuais. Regularizado, 

voltem os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. YALE 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016173-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ZAYAMA KELLY DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de processo em fase Execução de Sentença, que a parte 

exequente vem discordar do valor depositado pela executada para 

pagamento da condenação, alegando que não foram incluídos no cálculo 

as custas da apelação a que foi condenada, ao final requer o 

levantamento do valor incontroverso depositado e o prosseguimento do 

feito pelo saldo remanescente. Nos autos constata-se o recolhimento da 

Guia de recurso da ora exequente anexado no Id 11613084. Ante ao 

exposto, defiro o pedido formulado pela parte exequente no Id 13793109, 

expeça-se alvará em seu favor para levantamento da quantia 

incontroversa depositada pelo executado nos autos (Id 13332261, 

devidamente atualizados com os rendimentos do período, na conta 

indicada no feito. A seguir, intime-se a parte executada na pessoa do 

advogado constituído nos autos, via DJE, para no prazo de cinco dias, 

comprovar nos autos o pagamento do saldo remanescente da 

condenação, devidamente atualizado, sob pena de execução forçada, 

ressaltando, que sobre o valor remanescente deverá incidir a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento), 

estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC. Decorrido o prazo acima 

referido, sem manifestação dia a exequente em cinco dias, a seguir, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013908-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO TENORIO CUIABANO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 11:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012145-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI QUERINO DA SILVA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013544-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDISOM TRAJANO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013718-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 08:00 Horas, para realização 
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da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010508-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JACKSON LUIZ BARROS PEIXOTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010572-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO LINDOLFO VAZ (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036349-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAYANY GABRIELY SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017750-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. B. A. (AUTOR(A))

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMAI BARROS OAB - 535.721.061-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 08:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001230-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. M. D. A. (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE MORAIS DO AMARAL OAB - 307.415.738-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015154-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024165-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CAMPOS JESUS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 08:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022516-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ROBSON DE CARVALHO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 09:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014740-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO HENRIQUE LUCAS (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035251-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ MAGALHAES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009723-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON NUNES SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 86 de 584



 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012120-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ODILSON MANOEL DAS NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, manifestar-se 

acerca do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016882-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

VISTOS, Tendo em vista que a audiência de conciliação restou prejudicada 

por não ter sido agendada na Central de Conciliação, devolvo os autos ao 

cartório para o respectivo agendamento no “mutirão Dpvat”, ocasião em 

que a parte Autora deverá ser submetida a perícia. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016417-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON NASCIMENTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Tendo em vista que a audiência de conciliação restou prejudicada 

por não ter sido agendada na Central de Conciliação, devolvo os autos ao 

cartório para o respectivo agendamento no “mutirão Dpvat”, ocasião em 

que a parte Autora deverá ser submetida a perícia. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015964-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Tendo em vista que a audiência de conciliação restou prejudicada 

por não ter sido agendada na Central de Conciliação, devolvo os autos ao 

cartório para o respectivo agendamento no “mutirão Dpvat”, ocasião em 

que a parte Autora deverá ser submetida a perícia. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014907-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARCIO PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

VISTOS, Tendo em vista que a audiência de conciliação restou prejudicada 

por não ter sido agendada na Central de Conciliação, devolvo os autos ao 

cartório para o respectivo agendamento no “mutirão Dpvat”, ocasião em 

que a parte Autora deverá ser submetida a perícia. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016628-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MAYARA FERMINO 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))

 

VISTOS, Tendo em vista que a audiência de conciliação restou prejudicada 

por não ter sido agendada na Central de Conciliação, devolvo os autos ao 

cartório para o respectivo agendamento no “mutirão Dpvat”, ocasião em 

que a parte Autora deverá ser submetida a perícia. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441432 Nr: 17917-77.2010.811.0041

 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: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELI R. C. I. P.A AUT., BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - 

OAB:33.506/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARELI R. C. I. P.A AUT.. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, 

onde em sintese alega a requerente que teve seu nome protestado por 

dívidas que desconhece, tendo por pedido a declaração da duplicata, bem 

como, a condenação das requeridas em danos morais e demais 

consectários legais.

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 441432Vistos, Neste feito 

ouve a citação da requerida Banco Itau S/A, não sendo localizada para 

citação a requerida Mareli Representações Com. Import. de Peças e 

Acessórios Automotivos Ltda.Em manifestação o autor vem nos autos 

requerer a emenda do pedido inicial, bem como, a citação da requerida 

Mareli, por edital.Sabemos que depois de efetivada a citação do réu (fls. 

70), não é mais permitido ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, 

sem o consentimento expresso daquele, conforme preconiza o artigo 329, 

inciso II, do CPC. Isto posto, intime-se a requerida citada Banco Itau S/A, 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido 

formulado pelo autor as folhas 159, sob pena de preclusão.Quanto a, a 

requerida Mareli, esta não foi localizada nos endereços indicados nos 

autos, nem no endereço colhido junto ao Sistema Infojud, conforme se 

verifica as folhas 153.As informações trazidas pela Junta Comercial do 

Estado, também foram insuficientes para localizar aquela requerida, por 

datarem do ano 2008, conforme documentação acostada as folhas 

172/179, dos autos em apenso – cód. 434821.Dessa forma, estando 

esgotados os meios disponíveis de localização da requerida Mareli, 

presente nos autos a hipótese prevista no inciso II, do artigo 256 do 

CPC.Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo requerente as folhas 

159, cite-se a requerida Mareli Representações Com. Import. de Peças e 

Acessórios Automotivos Ltda - CNPJ 10.348.345/1000-94, por edital com 

prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, incisos I e II do 

CPC, fazendo constar a advertência do art. 257, inciso IV do CPC. 

Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se. Em caso de não apresentação de defesa 

pelo requerido, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, 
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deixo nomeada como Curadora Especial a Drª Elianethe Gláucia de Oliveira 

Nazário Silva, Defensora Pública militante no Foro local, a quem determino 

que seja dado vista dos autos, pelo prazo legal. Intime-se pessoalmente a 

Defensora Pública, ressaltando que esta gozará de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e que o 

prazo tem início com a intimação pessoal – art. 183, § 1º do 

CPC.Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão. A seguir, 

v o l t e m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . I n t i m e m - s e  a s 

partes.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2018.Yale Sabo MendesJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 850326 Nr: 53402-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAMAR DE OLIVEIRA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVEREST COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

JAC MOTORS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA - OAB:20.163/O/MT, MARCIA REGINA DA ROSA - OAB:16099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FRANCISCO 

RUIVO - OAB:203688/SP

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao despacho 

de fls. 498. No ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 408343 Nr: 362-47.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRIVAN GONÇALVES FRANKLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar, 

acerca da carta precatória devolvida nos altos nas fls. 255/259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 454667 Nr: 26125-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

 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:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para no prazo de 05 

(cinco) dias dar prosseguimento no feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214384 Nr: 23335-69.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEI EDMAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, MARIA HELENA 

RONDON LUZ, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6.687/MT, FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA - 

OAB:7471, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - OAB:6842/MT, MILTON 

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8.616/OMT, SALVADOR POMPEO DE BARROS FILHO 

- OAB:5714-OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento do saldo devedor de fls. 621/625.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 325805 Nr: 25692-51.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA MARIA BORGES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO DA CRUZ PAVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3932/MT

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos 

autos a averbação da penhora determinada no feito, e desde logo, trazer 

a diligência do sr. Oficial de justiça, para expedição de mandado de 

avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 983662 Nr: 15653-14.2015.811.0041

 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: JONATHAN DA COSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 181/185, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 275326 Nr: 4486-78.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO TÁPIAS TETILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO AGOSTINHO BORSATO, 

AGOSTINHO BORSATO, ANA SCOLIMOSCKI BORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16.704 MT

 Intime-se a parte exequente por seu procurador constituído nos autos, via 

DJE, para que promova a devida habilitação do espólio ou sucessores, no 

prazo acima assinalado, para normal prosseguimento do feito – art. 313, § 

2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12646 Nr: 9771-96.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHAS DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DONIZETE HEMAN RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH MACEDO - 

OAB:6.912 MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 
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andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 93690 Nr: 928-16.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESTOR GASPAR DA SILVA, EUNICE 

GASPAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENNE GLORIA COSTA 

BECKER FLORES - OAB:8721, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESTOR GASPAR DA SILVA 

- OAB:1414-A/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12.358/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, comprovar a distribuição 

da carta precatória, trazendo aos autos sua numeração no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1060198 Nr: 51168-13.2015.811.0041

 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: JOÃO JOARES GUIMARÃES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (autor) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 237/284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 403046 Nr: 34985-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. O. D, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 325/391.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 714185 Nr: 8897-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREMITES BENEDITA PRATES DA SILVA - ME, 

EREMITES BENEDITA PRATES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 714185

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte executada 

intimada, deixou de pagar a dívida, vindo a parte exequente requerer nos 

autos a realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da dívida, defiro a penhora 

requerida pelo exequente as folhas 59/61, formalize-se busca junto ao 

Banco Central do Brasil, via Bacenjud, para penhora de valores existente 

na conta corrente em nome da parte executada, até o limite do débito 

exequendo, mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até 

que se processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 Sendo a busca Bacen insuficiente ou negativa, proceda-se a busca no 

Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 No caso, a penhora realizada no Bacenjud, obteve resultado negativo, 

não sendo encontrado valor disponível para penhora na conta bancária da 

parte executada, conforme extrato anexado nos autos.

Já a pesquisa realizada no Detran, via Renajud, obteve resultado positivo, 

sendo penhorado um veículo registrado em nome da parte executada 

Eremites Benedita P da Silva, conforme descrição a seguir: Marca e 

Modelo RENAULT/CLIO EXP 10 16VS – Placa KAQ8547 – MT, conforme 

relatório anexado nos autos, o qual, constituo como termo de penhora

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 Consigne-se ao executado que deverá em de cinco dias, informar nos 

autos a localização exata do veículo penhorado para posterior avaliação.

Decorrido o prazo dos embargos, certifique-se.

A seguir, expeça-se mandado para avaliação do veículo. Avaliado, digam 

as partes em cinco dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 767532 Nr: 20363-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DA AMAZÔNIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L SUMPERMERCADOS LTDA ME, L A 

SUPERMERCADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:6.314, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, no prazo legal 

manifestar acerca das informações de fls. 128/130.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736360 Nr: 32783-56.2011.811.0041

 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: JOSE MARIA SANTOS QUEIROZ, NEORINICE DUARTE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES, MARLUCE 

DE FATIMA GONÇALVES JARDIM PRATES, MULTI FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIO COELHO - OAB:30.236-RJ, 

MARCELO COELHO - OAB:91093/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 PROCESSO CÓDIGO: 736360

VISTOS,

 Primeiramente determino aos serventuários da escrivania que antes de 

enviarem o processo concluso efetuem a numeração das folhas 

encartadas, conforme determina a CNGC.

INDEFIRO o pedido formulado pela parte Exequente as fls. 411/412 (a 

numerar), pelas mesmas razões já declinadas nas decisões de fls. 381 e 

397, salientando que eventual recusa injustificada ou dúvidas quanto ao 

procedimento do Tabelião devem ser dirimidas perante o Juiz Corregedor, 

observando-se os termos do Art. 30, inc. XIII, da Lei 8.935/94.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1054315 Nr: 48485-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 89 de 584



TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

parecer ministerial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337161 Nr: 8000-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Código nº 337161

VISTOS,

INDEFIRO o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA relativo aos 

honorários de sucumbência interposto as fls. 383/386, pelo r. causídico 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, posto que a base 

para o cálculo do valor da condenação foi reduzido para R$ 17.111,73 

(dezessete mil, cento e onze reais e setenta e três centavos), conforme 

acórdão de fls.508verso, devendo, portanto, ser retificado o cálculo.

 INTIME-SE a parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto ao valor atual do prêmio apurado pela parte Executada 

e informado as fls. 389/391, sob pena de preclusão.

Registro que até a definição da controversa sobre o valor correto da 

mensalidade, a parte Exequente deverá continuar efetuando os depósitos 

mensais em juízo, ficando suspensa por ora a determinação contida no 

penúltimo parágrafo da decisão de fl.650.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 83919 Nr: 9545-23.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO 

TOYOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, MILENA CORREA RAMOS - OAB:4.981/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 30184 Nr: 6804-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Souza Amorim, Luiz Fernando da 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1108462 Nr: 14078-34.2016.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA EDNA CANELLA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19620/O, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13953

 Código – 1108462.

VISTOS,

Trata-se de processo com acordo homologado à fl. 104, onde a parte 

Requerida junta nos autos guia de depósito, para liquidar o débito do 

acordo formulado entre as partes.

 A parte Requerente às fls. 151/152 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 149/150 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 150 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 151v.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1037378 Nr: 40268-68.2015.811.0041

 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: JONATHAN GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que, encaminho intimaçao da parte Apelada (autora)para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

88/114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058077 Nr: 50092-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 1058077.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 168 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 163/166 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 166 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 168.

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.
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Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014740-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO HENRIQUE LUCAS (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: PET 1014740-10.2018.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 2018 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002050-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MONTEIRO PLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

PJE N.1002050-80.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de 

PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA proferida nos autos da 

Ação Civil Pública n.º 45290-49.2011.811.0041. Todavia, o despacho 

inicial proferido no presente feito (id;n;6107358) determinou 

equivocadamente o processamento nos termos do artigo 523 do CPC, 

enquanto a correta tramitação deve seguir a previsão contida no artigo 

509, II e 511 do CPC. Desta feita, CHAMO O FEITO A ORDEM e REVOGO 

parcialmente o despacho inicial proferido no id;n;6107358, ficando 

extirpado a determinação para pagamento do valor da condenação sob 

pena de multa e honorários advocatícios. A parte Requerida apresentou 

contestação no id.n.886454 e por sua vez, a parte Requerente já 

apresentou impugnação no id.n. 9352335, razão pela qual, passo a 

proferir decisão de saneamento. Fixo como pontos controvertidos: 1) A 

legitimidade da recusa da parte Autora/liquidante em receber as chaves do 

imóvel Do ônus da prova: Acerca do ônus probatório, a relação existente 

entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, estando 

a Autora em posição de desvantagem técnica, o que justifica a inversão 

do ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do consumidor. Dentro desta 

perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita 

no art. 6º, VIII, do Estatuto, razão pela qual, DEFIRO A INVERSÃO do ônus 

da prova. Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar: a) Se 

concordam com o julgamento no estado do processo. b) Caso negativo, 

especificarem de modo concreto e fundamentado, cada prova cuja 

colheita se almeja. Observo que a parte deve informar, individual e 

especificamente, qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o 

fato controverso nestes autos onde inicial e contestação porventura 

divirjam - será objeto dela). Saliento que requerimentos genéricos, sem 

fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado serão tidos por 

inexistentes e autorizarão o julgamento imediato do feito. Visando a avaliar 

a conveniência de se designar audiência, nos termos do artigo 139, V, do 

Código de Processo Civil, em nome da celeridade e da economia 

processual desde já consulto se há possibilidade de composição. Caso 

solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente DECISÃO 

SANEADORA (§1º, art.357), voltem os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Faculto ainda às partes apresentarem para 

homologação, a delimitação consensual das questões de fato e de direito 

a que se referem os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, no prazo de 05 

(cinco) dias para vinculação das partes e do Juízo. Transcorrido o prazo 

de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação das partes, certifique a 

escrivania a estabilidade da presente DECISÃO, nos termos do §1º do 

artigo 357 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1021546-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

JANDIRA LEANDRO BATISTA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

PJe nº1021546-32.2016.8.11.0041 (P) VISTOS. Compulsando os autos, 

verifico a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento 

do feito, em razão de na composição do polo passivo da demanda estar 

presente ente estatal. Ressalto que desde de o endereçamento do feito 

houve a indicação da competência de uma das varas especializadas da 

Fazenda Pública para processamento do feito, nos termos do artigo 44 do 

CPC c/c Resolução nº04/2014: CPC Art. 44. Obedecidos os limites 

estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada 

pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas 

normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas 

constituições dos Estados. Resolução nº04/2014 Compete às Varas 

Especializadas da Fazenda Pública: Processar e julgar os os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. 

Entretanto, por um equívoco sanável deste juízo, a ação teve seu regular 

prosseguimento até esta data, o que impõe seja saneado o vício a fim de 

declarar a incompetência deste juízo ao julgamento da ação. Consigno 

que, os atos processuais já praticados no feito permanecem conservados 

até ulterior deliberação do juízo competente, nos termos do artigo 64, §4º 

do CPC. Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá 

imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, 

conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente 

até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 

Destarte, com fundamento no artigo 44 do CPC c/c Resolução nº04/2014, 

para fim de DECLARAR a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para 

processar e julgar o presente feito, sendo conservados os atos já 

realizados até a ratificação e/ou modificação proferida pelo juízo 

competente. DETERMINO a redistribuição dos autos ao Juízo Competente 

(Vara Especializada da Fazenda Pública). Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035795-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. M. D. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):
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PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

VISTOS, Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado está 

litigando em desfavor da parte Requerida, nos termos do artigo 145, III do 

CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais 

neste presente feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, com as 

devidas anotações no sistema. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032703-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BERTOLLO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE. nº 

1032703-65.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, FRANCIELE BERTOLLO, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

02/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país, na data do efetivo 

pagamento, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 10388533. A Requerida apresentou contestação id. 

13652993, arguindo em preliminar pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência do não pagamento do proêmio, o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal, a inexistência de prova da 

invalidez e a inconsistência do pedido de reembolso por despesas 

médicas e suplementares. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 13383623. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação (id. 13388996), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Impugnação à 

contestação no id. 14309487. Os autos vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de 

alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 10388533), Relatório Médico (id. 

10388533), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

13383623, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Importante se diga que o não pagamento do 

prêmio do seguro do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido 

identificado o veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da 

indenização, tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos 

termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um tornozelo, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 13383623), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por 

cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 
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corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao 

sinistro relatado, suportou gastos com despesas médico hospitalares - 

DAMS, na montante de R$ 533,89 (quinhentos e trinta e três reais e oitenta 

e nove centavos). A meu ver, encontra-se comprovado documentalmente 

nos autos, que a parte Requerente foi vítima do referido acidente 

automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os documentos, 

laudos e recibos acostados aos autos. Nesse quadro, nos termos artigo 

5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com as alterações das Leis n.º 

8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

Como visto, a indenização está condicionada à simples prova do acidente 

e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 

10388535. Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da 

indenização perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos 

documentos, não procede à alegação da seguradora de que a parte 

Requerente não comprovou as despesas médicas por ela efetivadas 

quando da ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se 

relacionam com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, 

é devido o valor de reembolso a vítima no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 

533,89 (quinhentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos). Quanto 

aos juros e correção monetária das despesas, nos termos da Súmula 43 

do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir do desembolso, com a 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados da provocação 

do interessado, no caso da citação, nos exatos termos bem como da 

Súmula 426 do citado Tribunal. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento intregal do valor do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da data do sinsitro e correção 

monetária sobre o índice INPC, a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 
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MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, a pagar ao Requerente, FRANCIELE BERTOLLO a 

quantia de: A) - R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 

02/06/2017 (Súmula 580 STJ); B) R$ 533,89 (quinhentos e trinta e três 

reais e oitenta e nove centavos), referente à indenização prevista no 

artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária (INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na 

proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, 

entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça 

gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026945-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANUNCIACAO DE SOUZA (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):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1026945-08.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, ANTONIO ANUNCIAÇÃO DE 

SOUZA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 19/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “membro superior direito e 

demais lesões”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 9677306. Laudo pericial judicial no id. 

13372897. A Requerida apresentou contestação no id. 13684100, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 14286142), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Impugnação a contestação apresentada no Id: 14457217. A 

parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

14457458) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id. 9677306), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13372897, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 
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proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 13372897), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor proporcional ao grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com índice 

INPC sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida provisória 

n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o pagamento do 

valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos 

juros e correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, 

custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ANTONIO ANUNCIAÇÃO DE 

SOUZA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/07/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000236-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000236-96.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, HÉLIO DA SILVA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

21/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura exposta do membro inferior 

esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 11295132. A Requerida apresentou 

contestação no id. 13180557, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência do comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante; a não apresentação de laudo 

pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

13375700. Impugnação a contestação apresentada no Id: 13950997. A 

parte Requerida por sua vez (id. 13953525), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (25%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (50%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da 

inicial, pois no que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte Autora, não é 

considerado indispensável para propositura da ação, bastando à 

comprovação da ocorrência do acidente a existência de lesão e o nexo de 

causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o comprovante de 

residência para se auferir a competência do juízo, pois as ações de 

indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas 

tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme determina o 

art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma 

Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados a Certidão de Ocorrência (id. 11295110), Boletim de Ocorrência 

(id. 11295132), Relatório Médico (id. 11295178), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13375700, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 13375700), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável proporcional à 
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lesão permanente resultante ao autor, a incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação e correção monetária com índice INPC 

sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida provisória n.340 

(29/12/2006), enquanto a condenação determinou o pagamento do valor 

proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e 

correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas 

processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente HÉLIO DA SILVA, a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/08/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003679-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI SILVA DE PAIVA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003679-55.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, EDNEI SILVA DE PAIVA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

09/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura de clavícula esquerda”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil e quinhentos reais), 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

11814208. A Requerida apresentou contestação no id. 12877549, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e 
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a ausência do comprovante de residência em nome de terceiro requisito 

para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 13441342. A parte Requerida (id. 13797382), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Impugnação a contestação 

apresentada no Id: 13951902. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 13951904), tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

– DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte 

Requerida quanto à aventada precariedade da documentação 

apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, pelo simples fato 

de que a correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora 

foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica 

quais seriam os documentos faltantes para dar prosseguimento ao 

andamento na regulação do sinistro. PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de 

prévio requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a 

questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 11814208), Relatório Médico 

(id. 11814215), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 13441342, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 13441342), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação e correção monetária com índice INPC sobre o montante a partir 

da entrada em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 
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das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente EDNEI SILVA DE PAIVA, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 09/07/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018238-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

GERMANO HENRIQUE TAQUES DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

JULIANA SILVIA FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.A. BARCELOS CERIMONIAL - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PJE 

nº1018238-51.2017.8.11.0041 VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS interposta por 

GERMANO HENRIQUE TAQUES DE OLIVEIRA GOMES e JULIANA SILVIA 

FERNANDES GOMES em desfavor de R.A.BARCELOS CERIMONIAL, 

alegando em síntese que contratou os serviços da Requeria para sua 

festa de casamento, todavia, não foi cumprido tal como contratado, 

deixando de entregar vários itens que deveriam ser utilizados na 

cerimônia, tais como itens de efeitos especiais, musicas na igreja e festa, 

itens de filmagens, decoração e outras cortesias discriminadas no 

contrato. Ponderam sobre os inúmeros constrangimentos e dissabores 

experimentados em decorrência da falha da prestação dos serviços pela 

Requerida, propugnando ao final, pela condenação da parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais experimentados de forma 

injusta, bem ainda o abatimento do valor pago pelo serviço executado. A 

parte Requerida apesar de citada não compareceu a audiência de 

conciliação, tampouco ofereceu contestação (id.n.10379440 e 10574421). 

Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO O pedido deve ser 

julgado de forma antecipada, uma vez que não há necessidade de 

produção de outras provas, na forma do art. 355, I, do CPC. 

Desnecessária a dilação probatória o Juiz julga antecipadamente a lide 

com base nos documentos até então apresentados (art. 373, I CPC), 

sendo esse um dever do Magistrado, e não mera faculdade, conforme 

precedentes (STJ - 4ª Turma, RESP nº 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo), é o que ocorre nos autos. A análise da responsabilidade civil 

por atos ilícitos praticados envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: 
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Uma conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela 

ação ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento 

subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa. De efeito, à hipótese 

em testilha aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo 

a parte Requerida como fornecedora de produtos e serviços e os 

Requerentes como consumidores finais, razão pela qual, segundo 

inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos causados a esta devem 

ser respondidos de forma objetiva pela empresa prestadora dos serviços, 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta. No caso em apreço 

restou evidenciado de forma insofismável a presença dos elementos 

caracterizadores do dever de indenizar, senão pelas fotografias juntadas 

com a inicial, as quais demostram a disparidade daquilo que restou 

avençado no contrato e o que efetivamente foi colocado à disposição dos 

autores durante a cerimônia de casamento, dando conta assim, que a 

parte Requerida descumpriu ao que fora pactuado no contrato de 

prestação de serviços. Pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados aos Requerentes. Com efeito, a desídia da parte 

Requerida em cumprir o contrato celebrado foi muito grave, tendo em vista 

tratar-se de festa de casamento, evento sempre muito marcante e 

esperado pelas partes, onde todos os detalhes são programados para 

que tudo saia como o esperado, sem inconvenientes, para que o momento 

seja inesquecível, expondo-os a aborrecimentos e situação vexatória 

perante os seus convidados, o que se deu por culpa exclusiva da 

empresa prestadora dos serviços, decorrente da falta de organização e 

profissionalismo de uma empresa que trabalha em um ramo diretamente 

ligado aos sentimentos das pessoas. O ato ilícito por parte da Requerida 

inegavelmente violou o patrimônio moral dos Requerentes, causando-lhes 

lesão à honra e à reputação, tratando-se de dano in re ipsa, que 

prescinde de prova de efetivo prejuízo, pois presumido, conforme as 

regras de experiência comum. No sentido da desnecessidade de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto quando se trata de dano moral puro, o 

escólio de Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª 

edição, 2001, p. 79/80: (...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum. Não há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo 

ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e 

extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e 

do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja 

compensação pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo 

pedagógico, desincentivando o causador do dano de novas práticas de 

atos assemelhados. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. ISTO POSTO, diante 

da doutrina e da jurisprudência, decreto a revelia da parte Requerida, com 

fulcro no artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte Requerida 

R.A.BARCELOS CERIMONIAL pagar aos Requerentes, GERMANO 

HENRIQUE TAQUES DE OLIVEIRA GOMES e JULIANA SILVIA FERNANDES 

GOMES, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do presente decisum. CONDENO ainda, a parte 

Requerida no abatimento do preço pelo serviço executado com vício de 

qualidade e quantidade, no valor de R$ 32.096,00 (trinta e dois mil e 

noventa e seis reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; 

CONDENO, por fim, a parte Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo, nos 

termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1035757-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE TABAJARA LEAO (AUTOR(A))

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

PJE nº 1035757-39.2017.8.11.0041 (p) PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA VISTOS, RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO 

PROCESSUAL, fazendo constar o “nome” correto da Ação: 

PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA Não obstante as 

razões declinadas pela parte Requerente no id.n. 14575592, descabe 

qualquer manifestação deste juízo com relação aos documentos juntados 

pela parte Requerida, conforme preconiza o art. 382, § 2º, CPC: “o juiz não 

se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre 

as respectivas consequências jurídicas." Assim, diante da natureza do 

procedimento e do cumprimento de todos os comandos insertos no §5º do 

artigo 381 c/c 382 e parágrafos do CPC, INTIME-SE a parte Requerida para 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestar quanto ao petitório da parte Autora 

no id.n. 14575592. Decorrido o prazo, permaneçam os autos no cartório 

para integral cumprimento da decisão prolatada no id.n.12186727, para 

posterior arquivamento conforme previsão do artigo 383 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018577-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VINICIUS RAMOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo nº 1018577-10.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID 

14941282/14941425, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Nos termos dos artigos 313, II, do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito 

até o cumprimento integral da transação (20/06/2021). As partes ficam 

dispensadas do pagamento de eventuais custas remanescentes, nos 

termos do art. 90, § 3º do CPC. Decorrido o prazo em caso de silêncio da 

parte Requerente com relação ao eventual descumprimento, reputar-se-á 

adimplido o débito extinto o feito nos termos do artigo 924, II do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004875-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004875-60.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JESUÍNA APARECIDA DA 

SILVA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 13/03/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “fratura da coluna”. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 11972997. A Requerida apresentou contestação no id. 

13315470, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, a ausência do comprovante de residência requisito 

para fixação do foro e a impugnação dos documentos por estarem ilgíveis. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 13383510. Impugnação a contestação apresentada 

no Id: 13976589. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio consigno que a alegação, da parte 

Requerida, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO 

POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida 

quanto à aventada precariedade da documentação apresentada pela parte 

Autora na esfera administrativa, pelo simples fato de que a 

correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora foi redigida 

de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica quais seriam 

os documentos faltantes para dar prosseguimento ao andamento na 

regulação do sinistro. Portanto, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No 

que concerne à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 

cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema 

Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso (03/09/2014), 

se faz necessário o requerimento administrativo prévio, aplicando regra de 

transição às demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

PRELIMINAR inépcia da inicial – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 11972997), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13383510, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna 

lombar, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 13383510), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 
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monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em 

parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento integral do valor do 

seguro independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária com índice INPC sobre o montante a 

partir da entrada em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DOS 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente JESUÍNA APARECIDA DA SILVA, 

a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 13/03/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029828-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI (ADVOGADO(A))

GILSON ALFREDO MORETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA SILVA FRANCISCO (EXECUTADO)

SHIRLEY FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

DJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo nº 1029828-25.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes no ID 15010546/15010630, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Nos termos dos artigos 

313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito até o 

cumprimento integral da transação (25/01/2019). Decorrido o prazo em 
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caso de silêncio da parte Exequente com relação ao eventual 

descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito nos termos 

do artigo 924, II do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019231-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOSE EMILIO GABRIEL FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

O DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019231-94.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, JOSE EMILIO GABRIEL FILHO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/03/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura do membro superior direito e lesão 

membro superior esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Certidão de ocorrência corroborado no id. 8210753. Laudo pericial judicial 

no id. 11498849. A Requerida apresentou contestação no id. 11717793, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 14151633), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Impugnação a contestação apresentada no id. 14307906. A 

parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

14308138), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id. 8210753), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11498849, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 11498849), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 
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legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JOSE EMILIO GABRIEL FILHO, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 04/03/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031132-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINDY MICHELLY DE ARAUJO AGUIAR (AUTOR(A))

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo nº 1031132-59.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID. 

14290791/14290872, 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 

NCPC. 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036089-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASTRUM - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):
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BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo nº 1036089-06.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID. 

14987739/14987822, 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. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013480-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA (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):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013480-29.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, JUCIVALDO SANTIAGO DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 12/10/2016, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura do membro inferior esquerdo”. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente 

à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência corroborado no id. 6750328. Laudo 

pericial judicial no id. 1505929. A Requerida apresentou contestação no id. 

11860675, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato por uma autoridade policial; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Impugnação a contestação apresentada no 

Id: 14308401. A parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo 

pericial (id. 14309496) tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Certidão de Ocorrência e Relatório Médico (id. 6750328), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11505929, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos joelhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 11505929), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 
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computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da cirtação e correção monetária com 

índice INPC que deverá incidir desde o sinistro, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JUCIVALDO SANTIAGO DE 

OLIVEIRA, a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/10/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 

Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005557-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE GENIVAL FEITOSA CASTRO (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005557-15.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JOSÉ GENNIVAL FEITOSA 

CASTRO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 08/10/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “escoriações e fraturas”. 

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12066459. Laudo pericial judicial no id. 13887103. A 

Requerida apresentou contestação id. 14164494, arguindo em preliminar 
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pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a extinção do processo por 

falta de interesse processual, por entender necessária a realização de 

pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante, a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 14173974. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Superada as 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 12066459), 

Relatório Médico (id12066527/1266490), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 13887103, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 13887103), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento do valor integral do seguro independentemente do grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária como índice 

INPC sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida provisória 

n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o pagamento do 

valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos 

juros e correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, 

custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 
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EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JOSÉ GENNIVAL FEITOSA 

CASTRO, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 08/10/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 

Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004652-10.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, DANIEL ALVES DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

30/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura occiptal direita e fratura de apófise 

transversal de L2”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil 

e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 11942557. Laudo pericial judicial no id. 13384261. A 

Requerida apresentou contestação id. 13703975, arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante, a não apresentação de laudo 

pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 15%, (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Impugnação a contestação 

apresentada no id: 14707868. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 14707876), tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 108 de 584



Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Superada as 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 11942557), 

Relatório Médico (id. 11942564), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 13384261, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de lesão da estrutura 

crâniofacial e perda completa da mobilidade de um segmento lombar, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por 

cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial judicial acostado aos autos (id. 13384261), dá conta de que a 

parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão residual, da estrutura crâniofacial com perda de 

10% (dez por cento), e repercussão moderada, do segmento da coluna 

lombar com perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do 

seu patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia 

de R$ 3.037,50 (três mil, e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento integral do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (súmula 426, STJ) e a correção monetária com índice 

INPC, a partir da data do evento danoso (súmula 426 STJ), enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 
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e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente DANIEL ALVES DA SILVA 

GARCIA, a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 30/12/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019218-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE MORAES (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019218-95.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, NILSON DE MORAES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

20/11/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura membro superior direito”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 8209758. Laudo pericial judicial no id. 14079464. A 

Requerida apresentou contestação no id. 11336788, arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante; a falta de nexo causal 

e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 14121416), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Impugnação a contestação apresentada no Id: 11826328. A 

parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

14131132), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id 8209758), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11496348, 
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concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14079464), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, com a incidência de 

juros legais de 1% (um por cento) que deverá incidir desde o sinistro, a 

correção monetária de acordo com o índice INPC que deverá incidir desde 

o sinistro, enquanto a condenação determinou o pagamento do valor 

proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e 

correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas 

processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
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reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente NILSON DE MORAES, a quantia 

de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 20/11/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006593-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006593-92.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JUCINEY RODRIGUES DE 

MORAES, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 03/12/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“membro superior esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Certidão de ocorrência corroborado no id. 12244731. Laudo pericial judicial 

no id. 14360733. A Requerida apresentou contestação id. 14406530, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a 

extinção do processo por falta de interesse processual, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 14406626), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). Impugnação a contestação apresentada no Id:14518643. A 

parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

14518776), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Certidão de Ocorrência e Relatório Médico 

(id. 12244731), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 14360733, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 14360733), dá conta de que a parte Autora 
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apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável 

proporcional ao grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e 

correção monetária com índice INPC que deverá incidir desde o sinistro, 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JUCINEY RODRIGUES DE 

MORAES, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 03/12/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006424-08.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, KARINA SOUZA NONATO, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 
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benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

21/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “membro inferior esquerdo”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência 

corroborado no id. 12219325. Laudo pericial judicial no id. 14365238. A 

Requerida apresentou contestação no id. 14541199, arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a extinção do 

processo por falta de interesse processual, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 14541518), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Impugnação a contestação apresentada no Id: 14632085. A 

parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

14632521) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Certidão de Ocorrência e Relatório Médico 

(id. 12219325), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id.14365238, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos joelhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14365238), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderado, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinqueta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da cirtação e correção monetária com 

índice INPC que deverá incidir desde o sinistro, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 
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ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente KARINA SOUZA NONATO, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinqueta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/12/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE EVIDÊNCIA PJE nº 1024893-39.2017.8.11.0041 VISTOS EM 

SANEAMENTO, A parte Requerida arguiu na contestação a preliminar de 

incompetência do juízo em razão da existência de cláusula compromissória 

de arbitragem no contrato, que por tratar-se de questão afeta à 

competência, a qual se acolhida, tornará nulos todos os atos proferidos 

por este juízo estadual, deve ser desde logo, decidida. Com efeito, o 

contrato juntado pela autora observo a existência da Cláusula Décima 

Primeira, assim redigida: “(...)livremente e de comum acordo, o Tribunal de 

Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCON, 

CNPJ/MF 07.314.575/0001-28, situado na Rua Comandante Costa, 1.144, 

em Cuiabá/MT, para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente 

contrato, através da Conciliação, Mediação ou Arbitragem, em 

concordância com a Lei 9.307/96”. A teor dos artigos 4º e 9º da Lei 

9.307/96 c/c artigos 485, VII, e 337, IX, do CPC, a simples existência de 

qualquer das formas de convenção de arbitragem conduz, desde que 

alegada pela parte contrária, à extinção do processo sem julgamento do 

mérito, visto que nenhum dos contratantes, sem a concordância do outro, 

poderá arrepender-se de opção anterior, voluntária e livremente 

estabelecida, no sentido de que eventuais conflitos sejam dirimidos 

através do JUÍZO ARBITRAL. Nesse sentido, é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL INTERPOSTO EM CONTRARIEDADE À DECISÃO QUE, EM 

OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 

DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. 1. DISCUSSÃO 

AFETA À CONSTATAÇÃO DE PREVISÃO DE CONVENÇÃO ARBITRAL 

PELAS PARTES. DESLINDE QUE GUARDA A POTENCIALIDADE DE 

DERROGAR A JURISDIÇÃO ESTATAL E, POR CONSEGUINTE, TORNAR 

INÚTIL TODA A ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA NO PROCESSO . 

AFASTAMENTO DA RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE. 

2. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A controvérsia instaurada no 

recurso especial, retido na origem, consiste justamente em saber se há 

cláusula de convenção de arbitragem, circunstância que, caso 
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reconhecida, tem o condão de derrogar, a princípio, a própria jurisdição 

estatal, de modo a tonar inócua toda a atividade que venha a ser 

desenvolvida no processo. 1.1. A simples constatação de previsão de 

convenção de arbitragem - objeto de discussão no recurso especial - 

enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral, que, com 

precedência ao Poder Judiciário, deve decidir, nos termos do parágrafo 

único da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/96), de ofício, ou por provocação 

das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da 

convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 

compromissória. Precedentes. 1.2. Guardadas as particularidades de cada 

caso, não se pode deixar de considerar, inclusive, que a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, estribada na preservação e utilidade dos atos 

processuais, reputa igualmente descabida a retenção do recurso especial, 

na hipótese em que a questão interlocutória nele encerrada refere-se à 

própria competência para conhecer e julgar a ação proposta. 1.3 Ressai 

evidenciado, assim, a necessidade de se exaurir, com precedência de 

qualquer outra questão, a discussão acerca da existência de convenção 

de arbitragem, a considerar que a verificação desta, como assinalado, tem 

o condão de tornar inútil, a princípio, a atuação jurisdicional do Estado. 2. 

Agravo Regimental Provido, assim como o agravo a ele subjacente, para 

afastar a retenção do recurso especial determinada na origem, 

impondo-se à Corte local que proceda ao processamento da insurgência 

recursal, e, posteriormente, ao juízo de admissibilidade, como entender de 

direito. (AgRg no AREsp 371.993/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 06/11/2014) "LEI DE ARBITRAGEM - 

INSTITUIÇÃO JUDICIAL DO COMPROMISSO ARBITRAL-OBJETO DO 

LI-TÍGIO - INFRINGÊNCIA A CLÁUSULAS CONTRATUAIS - VALIDADE - 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. (...) III - Tendo as partes validamente estatuído 

que as controvérsias decorrentes dos contratos de credenciamento 

seriam dirimidas por meio do procedimento previsto na Lei de Arbitragem, a 

discussão sobre a infringência às suas cláusulas, bem como o direito a 

eventual indenização, são passíveis de solução pela via escolhida. (...)” 

(REsp 450.881/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, publ. DJ de 26-5-2003, 

p. 360) Assim, diante do que convencionaram as partes, a preliminar deve 

ser acolhida, pois legítima a eleição de arbitragem para dirimir qualquer 

questão oriunda do contrato, como preceituado no artigo 3º da Lei nº 

9.307 de 23.09.1996, autorizando os interessados a submeterem 

previamente a solução do litígio ao Juízo arbitral, mediante a convenção de 

arbitragem, assim entendida cláusula compromissória e o compromisso 

arbitral. Cumpre ressaltar que A Lei de Arbitragem, não deixa margem para 

dúvida sobre a competência inicial do árbitro, em detrimento do Poder 

Judiciário, para apreciar em primeiro lugar a arguição de nulidade da 

cláusula compromissória, como se infere do parágrafo único do art. 8º da 

Lei 9.307/96 consta que: “Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de 

ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, 

validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que 

contenha a cláusula compromissória.”(grifo nosso) Assim sendo tem-se 

claramente que compete primeiramente ao árbitro na corte arbitral decidir 

sobre a validade e eficácia da cláusula compromissória. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 485, VII, c/c artigo 337,§5º do CPC, acolho 

a preliminar suscitada pelo Requerido e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e REVOGO A TUTELA DE EVIDÊNCIA 

proferida no id.n.9705113, devendo eventual valor depositado nos autos 

ser devolvido à parte Requerida. CONDENO a parte Autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por 

ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006626-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMO SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006626-82.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JOELMO SOUZA DOS SANTOS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

19/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura pé direito”. Por tais motivos requer 

a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Laudo pericial judicial no id. 14381336. A 

Requerida apresentou contestação no id. 14707128, arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim 

de ocorrência; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. A parte Requerida por sua vez (id. 

14708317), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (25%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Impugnação a contestação 

apresentada no Id: 14763980. Os autos vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 
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ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

fora juntado o Relatório Médico (id. 12248772), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 14381336, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos tornozelos, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14381336), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor proporcional ao grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com índice 

INPC que deverá incidir desde o sinistro, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 
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MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente JOELMO SOUZA DOS SANTOS, a 

quantia R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/12/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007353-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUCAS GOMES CANELUTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1007353-41.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, LUCAS GOMES CANELUTE, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

31/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “trauna na face e cotovelo”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil e quinhentos reais), 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência corroborado no 

id. 12376231. A Requerida apresentou contestação id. 12902396, 

arguindo em preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, ausência do laudo do 

IML documento imprescindível para a demanda e a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a não identificação da placa em 

relação ao veículo que sucedeu o acidente, discorreu, pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou a cerca do quantum indenizatório, se atenha aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 14366180. Impugnação à contestação corroborada 

id. 14603165. A parte Requerida por sua vez (id. 14689900), manifestou 

sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau 

da lesão determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado 

na tabela da Lei (25%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO No 

que concerne à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 

cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema 

Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso (03/09/2014), 

se faz necessário o requerimento administrativo prévio, aplicando regra de 

transição às demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA DATA DO FATO No que pese a 

alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez que 

não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com outras 

documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de causalidade 

entre o fato e as lesões sofridas. Portanto, rejeito tal preliminar. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação da documentação do veículo para 

identificação da placa, para o pagamento da indenização do seguro 

DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam no rol 

previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 
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de morte b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 12376231), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14366180, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos cotovelos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14366180), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC a partir do evento danoso, enquanto a condenação determinou 

o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com 

a aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 
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sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente LUCAS GOMES CANELUTE, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 31/07/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008790-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008790-20.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ANTÔNIO MARCOS DE LIMA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “membro superior esquerdo”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12554793. A Requerida apresentou contestação id. 

12902692, arguindo em preliminar pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência do laudo do IML documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou a cerca do 

quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

14384535. Impugnação à contestação corroborada id. 14493442. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

14493575) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A parte Requerida por sua vez (id. 14719391), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (70%). Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. DA PRELIMINAR 

- AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO ART. 5°,§5° DA 

LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de 

laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da indenização do 

seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam 

no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 

Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 12554793), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14384535, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 
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dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14384535), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro proporcional a 

graduação da lesão oriunda de acidente automobilístico, a incidência de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária 

com índice INPC a partir do sinistro, enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ANTÔNIO MARCOS DE LIMA a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 
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partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 03/07/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031263-97.2018.8.11.0041
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LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO ROCHA (REQUERENTE)

KARLA LETICIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMI-KA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031263-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO ROCHA REQUERIDO: EMI-KA 

ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP V Vistos. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor é qualificado como autônomo, e 

como demostrado no movimento Id. nº 15437040, o mesmo foi capaz de 

arcar com o pagamento no valor de R$ 9.804,61 (nove mil e oitocentos e 

quatro reais e sessenta e um centavos ), para fins de quitação de dívida 

das taxas de condômino, situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031282-06.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDIVALDO 

JOSE DA SILVA 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 
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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 15441209, que se trata de aviso de sinistro. Porém, após consulta do 

número do sinistro apresentado, junto ao Sistema DPVAT, foi constatado 

que houve resposta emitida pela seguradora requerida, o qual informa que 

há necessidade de complementação da documentação enviada. 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, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031306-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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 1031306-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LORIVALDO 

RODRIGUES 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 15445883, que se trata de aviso de sinistro. Porém, após consulta do 

número do sinistro apresentado, junto ao Sistema DPVAT, foi constatado 

que houve resposta emitida pela seguradora requerida, o qual informa que 

há necessidade de complementação da documentação enviada. 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, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021998-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY ARAUJO RIBEIRO (AUTOR(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMOVEIS SA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021998-71.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RONEY 

ARAUJO RIBEIRO RÉU: JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMOVEIS SA M 

Vistos. Verifica-se que o autor pediu deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária, sustentando não possuir condições financeiras de 

arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de 

Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família. É certo que, enquadrando-se nesta última hipótese, abrirá à parte 

autora a possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 

98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor sequer se qualificou e não 

comprovou sua remuneração nos autos, situação que obsta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 
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benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031220-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN KEVIN LAZZAROTTO MENDES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO FUNCAB 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031220-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

JHONATAN KEVIN LAZZAROTTO MENDES COSTA REQUERIDO: 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO FUNCAB M Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022545-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BAYER S.A. (EXEQUENTE)

PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1022545-14.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BAYER S.A. 

EXECUTADO: TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP 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, 20 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006087-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1006087-19.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: JOAO GUSTAVO 

RICCI VOLPATO EXECUTADO: LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR M 

Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 12711260. PROCEDA-se com o 

desentranhamento das petições de ID n° 12448065, 12448191 e 

12448195, tendo em vista que foram protocolizadas equivocadamente 

neste processo. No mais, 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, 20 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024160-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AURISBELA GOMES DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1024160-39.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AURISBELA GOMES 

DO NASCIMENTO SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S.A V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021359-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA INEZ LIMBERGER (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021359-87.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIZA INEZ 

LIMBERGER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

Victor Gustavo Piaia, representado por sua genitora Maria Inez Limberger, 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S/A, todos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que o pagamento 

integral do valor da condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de 

cumprimento de sentença. Tendo em vista que a parte requerida 

comunicou o pagamento da condenação (Id. 14823675), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id. 

14888687). 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, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012142-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RIBEIRO QUEIROZ OAB - 010.050.921-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012142-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROSIMEIRE 

DOS SANTOS REPRESENTANTE: FABIANO RIBEIRO QUEIROZ RÉU: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO W Vistos. 

Considerando que a parte requerida não restou devidamente intimada 

após a petição inicial integral ter sido acostada aos autos pelo Gestor de 

Secretaria, DEFIRO o pedido constante na petição de Id. nº 15078310. 

INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente sua peça defensiva, sob as penas da lei. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1031852-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA (ADVOGADO(A))

LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES (RÉU)

MARCOS GUEDES DOS REIS (RÉU)

HUMBERTO MARQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031852-26.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLEUDSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA, LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA 

RÉU: MARCOS GUEDES DOS REIS, JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES W 

Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Ressalto 

que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Sem prejuízo do disposto supra, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto à petição acostada no Id. nº 11637000, requerendo 

o que entender de direito. Às providências. Cuiabá, 21 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036962-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY PIRES FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036962-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA REQUERIDO: KELLY PIRES 
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FREITAS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

requerida, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das 

partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se 

fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. 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, 20 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027421-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR (AUTOR(A))

DAMARIS ALVES CHAVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYDINER FERREIRA COSTA (RÉU)

EDSON SILVA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027421-46.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CARLOS 

ALBERTO DIAS JUNIOR RÉU: LAYDINER FERREIRA COSTA V Vistos. 

Verifica-se que a parte requerida pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos contidos 

não são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade 

da assistência, pois a requerida não se qualificou, nem juntou aos 

presentes autos qualquer documento que comprove sua alegada 

necessidade, situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento 

da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem se posicionado pela necessidade de comprovação quando a 

parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que 

apontem sua hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse 

sentido, colaciono trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como 

é cediço, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, 

elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade 

para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou 

demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, 

a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, 

mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar 

com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte requerida trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000694-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE (ADVOGADO(A))

WELINGTON SOARES GURGEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000694-50.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WELINGTON 

SOARES GURGEL RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à 

vinculação junto à Conta Única do valor depositado nos presentes autos. 

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, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012085-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (RÉU)

SILENO REZENDE TAVARES (ADVOGADO(A))

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012085-02.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JUNG 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: AMARILDO ANDRADE 

DO AMARAL W Vistos. Considerando que a parte requerida não se opôs 

ao pedido contido no Id. nº 11120582, no sentido de ser utilizado o valor 

apurado com a venda dos semoventes para compensar os gastos com a 

retirada dos bens, DEFIRO o referido pedido. Não obstante, no que se 

refere ao saldo remanescente, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, depositar em Juízo a diferença equivalente a R$ 1.300,00 

(um mil e trezentos reais). No mais, tendo em vista que o feito encontra-se 

apto à prolação de sentença, RETORNEM os autos conclusos para 

julgamento. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009787-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS 

EIRELI - EPP (AUTOR(A))

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIGRAN - INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009787-37.2017.8.11.0041 AUTOR(A): PRIXX 

TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 

EPP RÉU: JACIGRAN - INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO LTDA - ME W 

Vistos. Considerando a ausência da parte autora na audiência de 

conciliação, CERTIFIQUE-SE quanto a sua regular intimação para o ato. 

Sem prejuízo do disposto supra, e tendo em vista que, não obstante 

regularmente intimado o procurador da parte autora, os autos 

encontram-se paralisados há mais de 30 (trinta) dias, INTIME-SE a parte 

autora pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020183-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOVISE POMMOT MAIA OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA (AUTOR(A))

WLADIA MARIA MAIA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/C LTDA (RÉU)

WALID KHALED OMAIS (RÉU)

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINA TEIXEIRA PEDROSO DE FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020183-73.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LOVISE 

POMMOT MAIA OLIVEIRA, WLADIA MARIA MAIA OLIVEIRA, JOAO PAULO 

MAIA OLIVEIRA RÉU: INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO 

GROSSO S/C LTDA, VIVIANE CRISTINA TEIXEIRA PEDROSO DE 

FIGUEIREDO, WALID KHALED OMAIS W Vistos. Nos termos do art. 370, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de 

ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. 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, 21 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1023537-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SALDANHA SPINELLI (ADVOGADO(A))

THIAGO SANTOS SERAFIM (ADVOGADO(A))

VALDIR AGOSTINHO PIRAN JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023537-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VALDIR 

AGOSTINHO PIRAN JUNIOR REQUERIDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA, ITAU UNIBANCO S/A W Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora apresentou acordo entabulado 

extrajudicialmente, pleiteando a respectiva homologação judicial e a 

extinção do feito (Id. nº 13788671). Entretanto, para que o acordo possa 

receber a chancela judicial, faz-se indispensável a representação das 

partes por advogado, inclusive, a parte requerida. Com efeito, muito 

embora a representação por advogado não seja imperativa no ato da 

transação, em homenagem à autonomia privada e à liberdade de contratar 

das partes, o é na seara judicial, conforme estabelece o art. 103 do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, visando proteger as partes e se 

evitar nulidade futura, INTIME-SE a parte autora para regularizar a 

representação processual da requerida no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo pela perda superveniente do interesse de 

agir, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1026915-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 127 de 584



Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026915-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RANULFO 

NASCIMENTO DE MATOS V Vistos. Acolho a cota ministerial constante no 

movimento Id. nº 11685918. INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a exordial, nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento, sem julgamento do mérito 

consoante disposto no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011951-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JOAQUINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente, a se manifestar sobre o pagamento voluntário 

da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022412-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JODEMIR SANDRI DE ARRUDA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 09:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1195160 Nr: 3100-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, ADEIR PINTO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCEPA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora se trata de pessoa jurídica, para a qual, 

nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não limita a favor 

a presunção relativa de hipossuficiência, necessária se faz a 

comprovação da alegada incapacidade financeira para arcar com as 

custas e despesas processuais.

Portanto, com fulcro no art. 99, § 2º, do citado Diploma Processual, 

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o seu balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 

do último exercício, além de outros documentos hábeis a comprovar a sua 

alegada incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de 

Justiça Gratuita.

 Atendida a determinação ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120568 Nr: 19049-62.2016.811.0041

 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: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21.353/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 NOMEIO como perito profissional a ser indicado pela empresa Mediape 

Mediação Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, 

localizada na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 

78.005-340, Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, telefone (65) 

3322-9858.Como quesitos do Juízo, deverá o senhor perito responder, 

fundamentadamente, se as faturas emitidas no período de março/2016, 

abril/2016 e maio/2016 estão coerentes com o consumo medido e lido no 

hidrômetro instalado na residência da parte autora.INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formular quesitos 

complementares, assim como para indicar assistentes técnicos, com a 

informação do telefone e e-mail para contato do respectivo 

assistente....Por fim, com fulcro no art. 538, inciso IV, da CNGC-Foro 

Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito. PROCEDA-SE 

com a identificação física do feito, assim como com as alterações 

necessárias junto ao Sistema Apolo, seja no que se refere à classificação 

da demanda, seja quanto à tramitação prioritária ora 

deferida.Intimem-se.Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1089335 Nr: 5872-31.2016.811.0041

 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: ERENIL ANTONIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUERRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 Muito embora o despacho de fls. 447 tenha determinado a intimação das 

partes para especificarem provas, verifica-se dos autos que, tanto na 

contestação (fls. 183/229) quanto na petição de fls. 435/439, o requerido 

apresentou denunciação à lide, o que ainda não foi apreciado.

Assim, considerando a comprovação da existência de contrato de seguro 

firmado entre o requerido e a denunciada, conforme Apólice juntada - fl. 

440/443, defiro a denunciação à lide da Seguradora Brasil Veículos CIA de 

Seguros, nos termos do art. 125, II, do CPC.

CITE-SE a denunciada Brasil Veículos CIA de Seguros, cujo endereço 

consta indicado às fls. 436, para contestar a ação no prazo legal e com as 

advertênciais de praxe.

Citada a denunciada e decorrido o prazo, com ou sem contestação, 

voltem-me conclusos, oportunidade em que será proferida decisão 

saneadora ou julgamento antecipado.

Proceda-se a abertura do Volume III dos autos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 863457 Nr: 4377-20.2014.811.0041

 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: ASN, LUCI DELMA SANTOS NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS MARISA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA 

SENA - OAB:17.790-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA CARDOSO - 

OAB:52106/SP, JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES - OAB:OAB/SP 

40.731, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - OAB:3098/MT

 Vistos.Trata-se Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por A.S.N, 

representada por sua genitora, Luci Delma Santos Nery, em face de Lojas 

Marisa S.A, todas devidamente qualificadas nos autos.Em síntese, narra a 
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autora que, em 06/11/2013, adquiriu da requerida um relógio da marca 

“Mondaine”, pelo valor de R$ 89,99 (oitenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), conforme comprovante de pagamento à fl. 33.Assevera que no 

momento da compra foi-lhe garantido o prazo de 12 dias úteis para a 

entrega do produto, mas que, até a propositura da actio, nada foi 

entregue. Transcorrido o prazo da entrega, a autora procurou umas das 

lojas físicas da ré, situada na no centro da Capital, sendo orientada por 

uma das atendentes a ligar para o SAC da empresa ré, procedimento este 

já adotado pela autora anteriormente.Na oportunidade, alega que após 

realizar uma reclamação nas redes sociais da ré, recebeu uma ligação 

sendo informada que o produto havia sido extraviado ou sido entregue em 

endereço diverso do indicado no ato da compra, mas caso quisesse, 

receberia um cartão presente para realizar outra compra no mesmo valor 

do produto adquirido, ou receber a restituição do valor pago, sem 

correção e no prazo de 15 dias úteis. Por conta de tais fatos, a autora 

requereu a aplicação das normas consumeristas ao caso, com restituição 

do valor de R$ 89,99 (oitenta e nove reais e noventa e nove reais), 

referentes ao valor despendido na aquisição do produto adquirido, bem 

como indenização por danos morais, no valor de R$ 27.200,00 (vinte e 

sete mil e duzentos reais).Com a inicial vieram os documentos (fls. 

26/29).Pedido de Antecipação de Tutela indeferida à fl. 38/39.A audiência 

de conciliação restou infrutífera (fl. 47).Na contestação, a requerida Lojas 

Marisa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 853158 Nr: 55891-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R BORTOLOTO & CIA LTDA, ROBERTO 

BORTOLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-A, MARIA JULIA MORAIS TORRES - OAB:estagiaria, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTTO - OAB:11.362, JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - 

OAB:11.362/MT

 Nesta data, intimo a parte executada, por meio de seu advogado, via 

Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar 

o débito, devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por 

cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1054027 Nr: 48351-73.2015.811.0041

 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: LUIZ FERNANDO JOSE DE MORAES BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, o que faço para declarar a 

inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS a parte autora, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), tudo acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), ratificando, consequentemente, a 

medida liminar. Custas processuais pelo réu, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

sentença, intime-se a parte vencedora para requerer o que de direito no 

prazo de quinze dias. No caso de inércia, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de setembro 

de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 780869 Nr: 34438-29.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, MURILO 

MATEUS MORAES LOPES - OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI 

FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT

 Com estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na peça inaugural, o que faço para CONDENAR o réu 

COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA. ao pagamento das 

perdas e danos a título de direitos autorais pela execução de obras 

musicais e fonogramas no período compreendido entre 26.09.2009 a 

26.09.2012, conforme demonstrativo de débito acostado na exordial fls. 

32/33/34/35, referente à BOATE/BAR/DRINQUERIA e SONORIZAÇÃO 

AMBIENTAL, acrescidas de correção monetária através do índice 

INPC/FGV e juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem a partir da 

data de vencimento de cada contribuição não paga. Em consequência, 

extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Julgo prescrita a pretensão ao recebimento 

das parcelas anteriores a 26.09.2009, no termos do artigo 206, §3º, V, CC, 

extinguindo o processo, com resolução do mérito, em relação a estes 

débitos (art. 487, inciso II, do CPC).Considerando a sucumbência 

recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas 

processuais. No que tange aos honorários advocatícios, condeno o 

requerido ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, 

devidamente atualizado. Condeno o requerente ao pagamento de 10% das 

parcelas prescritas cobradas, devidamente corrigidas. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos 

com baixa na distribuição.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de setembro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1070845 Nr: 55761-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MARIA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, ao que 

julgo o feito extinto COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, 

do CPC, revogando, consequentemente, a liminar deferida às fls. 

26/27.CONDENO a parte autora a pagar as custas processuais e os 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil. Todavia, fica esta condenação com a exigibilidade suspensa, em 

virtude do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (fl. 26).Para além 

disso, demonstrado que a autora alterou a verdade dos fatos, deve ser 

considera litigante de má-fé (art. 80, inciso III, do CPC), razão pela qual 

aplico-lhe multa de 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 

do CPC.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 14 de setembro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 358781 Nr: 29113-15.2008.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY BENEDITA CARVALHO, RAIDNO 

JORGE CASTANHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: ELIZENE KELLY 

DA CRUZ DE AMORIM, portadora do CPF nº 006.884.121-30 e RAIDNO 

JORGE CASTANHO DA SILVA, portador do CPF nº 697.063.601.15, sobre 

o valor respectivamente de R$ 9.347,82 (nove mil, trezentos e quarenta e 

sete reais e oitenta e dois centavos) e R$ 2.289,20 (dois mil, duzentos e 

oitenta e nove reais e vinte centavos).2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso 

de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, 

não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito 

exequendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Outrossim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .Por fim, PROCEDA-SE com a exclusão da parte 

executada Kelly Benedita Carvalho do polo passivo da demanda, ante o 

teor da sentença de fl. 174.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 908749 Nr: 36010-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAMIL ROMAO DA SILVA, GERVÁSIA 

MARCOLINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:RS - 5471-B

 Inicialmente, nos termos do art. 344, do CPC, decreto a REVELIA do 

requerido Joamil Romão da Silva, citado às fls. 83, mas que não 

apresentou contestação.

Anoto, porém, que em razão da pluralidade de réus - onde um contestou o 

pedido, não serão aplicados os efeitos da revelia (art. 345, I, CPC).

 Ademais, compulsando os autos verifica-se que, até a presente data, não 

houve a citação dos litisconsórcios necessários indicados na emenda à 

inicial de fls. 44/50.

Assim, EXPEÇA-SE mandado para citação dos litisconsortes João de Deus 

Santana de Souza e Creuza Cardoso Felix Santana.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 871238 Nr: 10463-07.2014.811.0041

 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: GERVÁSIA MARCOLINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que, até a presente data, não houve a 

citação pessoal dos confinantes, conforme determina o art. 246, § 3º, do 

CPC.

Assim, EXPEÇA-SE mandado de citação aos confinantes indicados às fls. 

15.

Citados os confinantes e decorrido o prazo para resposta, com ou sem 

manifestação, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o 

que pretendem com elas comprovar, sob pena de preclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 705388 Nr: 39983-51.2010.811.0041

 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: BENEDITA DE ALMEIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS MORGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640, MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - OAB:22664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reparação de Dano Moral e Material ajuizada por 

Benedita de Almeida Leite em desfavor de José Marcos Morgan.

Compulsando os autos, verifico que decorreu o prazo para a parte 

requerida efeituar a juntada do Laudo Pericial médico/psiquiátrico.

Deste modo, INTIMEM-SE as partes para apresentarem memoriais finais, 

em prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, assegurada, mediante intimação 

única, a vista dos autos, nos termos do § 2º do art. 364 do Código de 

Processo Civil.

No mais, DEFIRO o pedido constante à fl. 419. Procedi com as alterações 

necessárias junto ao sistema apolo e na capa dos autos.

Atente-se a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da CNGC, 

observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Uma vez transcorrido o prazo ou atendida à determinação, o que deverá 

ser certificado pelo Gestor Judiciário, remetam-me os autos conclusos 

para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1134358 Nr: 24823-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO MALHEIROS NETO, JOÃO ANTÔNIO 

CUIABANO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 Assim sendo, INDEFIRO os pedidos de fls. 93/101, mantendo a penhora 

da quantia bloqueada às fls. 90/92, e DEFIRO os pedidos de fls. 115/124, o 

que faço para:(i)autorizar o levantamento de valores, pelo que determino 

seja expedido o competente alvará eletrônico em favor da parte 

exequente;(ii)autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida do executado Justino Malheiros Neto, a ser efetivada 

mensalmente até satisfação do crédito exequendo;(iii)determinar a 

penhora no rosto dos autos do processo nº 2815-39.2015.8.11.0041, 

Código nº 955442, em trâmite na 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, a recair sobre eventuais direitos da parte aqui 

executada, Justino Malheiros Neto, portador do CPF nº 

537.318.081-53.EXPEÇA-SE ofício à Câmara Municipal de Cuiabá, 

requisitando que proceda mensalmente com o desconto do percentual de 

30% (trinta por cento) da remuneração líquida do executado Justino 
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Malheiros Neto, bem como com o posterior depósito em conta bancária 

vinculada a este Juízo.Em seguida, OFICIE-SE, via Malote Digital, ao 

respeitável Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca, cientificando-o sobre a penhora aqui deferida e solicitando-se a 

reserva de valores/créditos em favor da parte ora exequente.No mais, 

antes da apreciação dos demais pedidos contidos na petição de fls. 

115/124, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar planilha atualizada do débito exequendo, acrescido dos 

encargos legais e já deduzido o valor a ser levantado. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 744773 Nr: 41845-23.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DE ALMEIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS MORGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por 

Benedita de Almeida Leite em desfavor de José Marcos Morgan.

Compulsando os autos, verifico que decorreu o prazo para a parte 

requerida efeituar a juntada do Laudo Pericial médico/psiquiátrico.

Deste modo, INTIMEM-SE as partes para apresentarem memoriais finais, 

em prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, assegurada, mediante intimação 

única, a vista dos autos, nos termos do § 2º do art. 364 do Código de 

Processo Civil.

Uma vez transcorrido o prazo ou atendida à determinação, o que deverá 

ser certificado pelo Gestor Judiciário, remetam-me os autos conclusos 

para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1277890 Nr: 1173-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO MALHEIROS NETO, JOÃO ANTÔNIO 

CUIABANO MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 Vistos.

INTIME-SE a parte embargante para, querendo, manifestar sobre a petição 

390/402, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1128421 Nr: 22363-16.2016.811.0041

 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 DO ROSARIO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, CERAMICA CAMELO FIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, MARIA LUIZA LEAL CHAVES - OAB:204831/SP, ROGER 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, fazer prova 

do ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, bem como de sua 

extinção, conforme aduzido na inicial, e, também, de que ocorreu a citação 

válida das requeridas, a fim de que possam ser analisadas as preliminares 

de decadência e prescrição, sob pena de acolhimento de tais matérias 

suscitadas nas contestações e consequente extinção do feito.

Decorrido o prazo, voltem conclusos, oportunidade em que, não sendo 

hipótese de extinção, será proferida decisão saneadora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 787109 Nr: 41029-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES 

AUTONOMOS MOTA TAXISTA MOTOBOYS E MOTOFRETISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 151550 Nr: 5832-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18.880/O, CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7533-A, Carlos Frederick da Silva Inez de Almeida - 

OAB:7.355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, KALYNCA 

DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO EDUARDO PESSUNA - 

OAB:3728/MS

 INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência da 

prescrição ou fundamentar a sua não ocorrência.No mesmo prazo, deverá 

a parte exequente apresentar planilha atualizada dos demais valores 

perseguidos, visando a apreciação dos pedidos contidos na petição de fl. 

248 dos autos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 284126 Nr: 7282-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALENCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293, RAFAEL 

TAQUES RIBEIRO - OAB:18.191/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, DEFIRO o pedido de fl. 220, autorizando a penhora de 30% 

(trinta por cento) da remuneração líquida do executado José Alencar de 

Souza, a ser efetivada mensalmente até satisfação do crédito exequendo, 

equivalente a R$ 101.052,61 (cento e um mil e cinquenta e dois reais e 

sessenta e um centavos) – sem prejuízo de eventual atualização até 

quitação definitiva.Em consulta ao portal da transparência, verifiquei que o 

executado é agente de tributos estadual, estando vinculado à Secretaria 

de Estado de Fazenda.EXPEÇA-SE ofício ao ÓRGÃO EMPREGADOR da 

parte executada, requisitando que proceda mensalmente com o desconto 

do referido percentual e com o posterior depósito em conta bancária 

vinculada a este Juízo.Em seguida, caso o executado tenha advogado 

constituído nos autos, intime-o acerca da penhora realizada por intermédio 

da publicação desta decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente eventual manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do 

CPC). Caso o executado não possua advogado constituído nos autos, 
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expeça-se carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, 

do CPC.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1137471 Nr: 26346-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCEPA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CX CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍNTIA BIN MOMBACH - 

OAB:56156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147801 Nr: 30746-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO KENJI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDEL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082029 Nr: 2536-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1069082 Nr: 55009-16.2015.811.0041

 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: ELSON CANDIDO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Intimo a parte Autora, por seu advogado, via DJE, para se manifestar 

acerca de sua ausência no exame pericial que fora agendado para o dia 

26/06/2018, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 438875 Nr: 16078-17.2010.811.0041

 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: KAZUYOSHI UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIGUEO HAYATA, MÁRCIA CRISTINA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Mara Rodrigues - 

OAB:191.421-SP, JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - OAB:71241/SP, MÁRCIA 

CRISTINA RODRIGUES - OAB:122.005, MICHELLE ALVES DONEGA - 

OAB:7.467/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.CONDENO a parte 

autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

17 de Setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734717 Nr: 31036-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:105124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para manifestar-se sobre as informações 

encaminhadas pela Receita Federal do Brasil, no prazo de 15(quinze) dias, 

sob pena de suspensão da execução.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 403663 Nr: 35658-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LUOVINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059/MT, 

DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E, JANE CLAIR ZANETTI - 

OAB:8.716/MT, RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:9059MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA LUFT - OAB:OAB/MT 

14.512, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT, SELINA NEVES 

FERREIRA DA PAIXÃO - OAB:9663-E

 INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1055364 Nr: 48935-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

PREMIUM CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME, FABIO COSTA BOSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Vasconcellos Rabêlo 

- OAB:23.256/GO, Pedro Fonseca Santos Jr. - OAB:26.608, RODRIGO 

FERREIRA MAIA - OAB:26.193 OAB/GO
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 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls 117 , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082727 Nr: 2808-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESB, VANESSA PEREIRA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte Requerente, via DJE, para que manifeste-se sobre seu 

interesse ao Cumprimento de Sentença, no prazo de 15 (quinze)dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1128560 Nr: 22433-33.2016.811.0041

 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: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Nos termos do art. 86 do CPC, 

condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e, no 

que tange aos honorários advocatícios sucumbências, fixo-os em 10% 

sobre o valor corrido da causa.Após o trânsito em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de Setembro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1279399 Nr: 1684-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCANTARA - OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136557 Nr: 25836-10.2016.811.0041

 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: ADELMA FRANSCISCA DA SILVA ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788469 Nr: 42442-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINA GONÇALVES BRANDÃO, DANIELLI 

GONÇALVES BRANDÃO, LEONARDO GONÇALVES BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, ISMAEL BAENA CASTILHO, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES 

BAENA CASTILHO, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA, SYLLAS 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:18798/MT

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação da referida executada (art. 240, § 2.º c/c art. 771, ambos do CPC).

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1057432 Nr: 49752-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Revogo a liminar deferida às fls. 26/27.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, 

suspendo a exigibilidade, em virtude do deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita (fl. 26).Após o trânsito em julgado, aguarde-se em cartório 

pelo prazo de 30 dias, e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, 

observe-se o disposto no art. 611 e seus parágrafos da CNGC, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.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, 18 de setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 770327 Nr: 23336-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO CRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLIVEIRA MORGADO - 

OAB:14.625/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMOa parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo CiviL.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 822239 Nr: 28418-85.2013.811.0041

 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: LOURDES FRANCISCA DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132, MAÍZE DE PAULA SANTOS ROSA - OAB:17857, 

REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que fora designada perícia 

para 26.10.2018 às 14h00min, sob a responsabilidade da Real Brasil 

Consultoria, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1856, 

Edifício Office Tower, 14° andar, sala 1403, no Bairro Bosque de Saúde, 

em Cuiabá – MT, tel. 3052-7636 / 98401-6567, ficam desde logo intimadas 

as partes de que deverão providenciar quaisquer documentos 

complementares indicados pelo perito judicial, necessários à conclusão 

dos trabalhos periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 858188 Nr: 168-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MARTINS, ROGÉRIO DAVI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRONORTE CENTRAIS ELETRICA DO 

NORTE DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Vilela de Paula - 

OAB:69.306-MG, KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARÃES - 

OAB:15.620/OAB/MT

 Vistos.Trata-se de Ação de Cobrança por Obrigação assumida em 

Contrato Verbal pelo Uso de Imóvel Urbano c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Luiz Carlos Martins em face da Eletronorte – Centrais 

Elétricas do Norte S/A, ambos qualificados nos autos.Em síntese, sustenta 

o autor que no mês de julho de 1994 foi informado pelo representante da 

requerida de que iria ser desapropriado do seu terreno, localizado na 

quadra nº 37, sob o nº 07, situado no loteamento denominado “Jardim 

Iguassu – I”, na cidade de Rondonópolis-MT, com área de 521,90 m², em 

razão do interesse público, para instalação de linha de transmissão de 

energia elétrica.Salienta que a requerida apresentou proposta verbal de 

indenização pela desapropriação no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), a ser pago no prazo de 30 (trinta) dias, a qual foi aceita pelo 

autor. Contudo, embora construída a linha transmissão elétrica dentro do 

seu terreno – que se confronta com os lotes nº 6 e 8, ambos devidamente 

desapropriados e indenizados – não houve o pagamento do valor 

indenizatório pela concessionária requerida.Por esses motivos, ajuizou a 

presente ação, requerendo a condenação da requerida ao pagamento: de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela desapropriação do seu imóvel; o 

ressarcimento da importância de R$ 3.848,26 (três mil oitocentos e 

quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) referente ao IPTU pago no 

período de 1994/2013; bem como na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) a título de indenização por danos morais.Com a inicial vieram os 

documentos (fls. 18/31).Devidamente citada por oficial de justiça (fls. 

49/50), a requerida apresentou contestação às fls. 51/57 e documentos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 868551 Nr: 8378-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO JOSE DESTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT JOSE PINTO DE S E 

SILVA - OAB:129732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1286517 Nr: 3732-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO G. CLARINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GOUVEIA RIBEIRO - 

OAB:287270/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 238887 Nr: 227-65.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOCA INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS 

TUBULARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada FOCA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS TUBULARES LTDA, portadora do 

CNPJ nº 33.658.741/0001-13, e dos sócios dessa, quais sejam: DIVINA 

FRANCISCA MARTINS, portadora do CPF nº 254.792.436-49, e ZULMAR 

MARTINS MONTEIRO, portador do CPF nº 078.107.416-91, sobre o valor 

total de R$ 3.727,72 (três mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e 

dois centavos).2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora.No 

mais, considerando que a presente execução já restou suspensa por 01 

(um) ano anteriormente (fl. 132), transcorrido o prazo supra sem indicação 

precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o 

arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC).Outrossim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências 

via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o 

exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado 

.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 393121 Nr: 28509-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVO PEDRO IANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DEGRAU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT, ÁTILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - OAB:10464/MT, 

ROBERTA SANTINA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:10611, VALDECIR 

ERRERA - OAB:3365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada CONSTRUTORA 

DEGRAU LTDA ME, portadora do CNPJ nº 15.496.680/0001-53, sobre o 

valor total de R$ 133.267,80 (cento e trinta e três mil, duzentos e sessenta 

e sete reais e oitenta centavos).2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, 

mesmo realizadas todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não 

ter sido localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito 

exequendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 
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suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Outrossim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .Por fim, no que se refere ao pedido de 

expedição de ofício ao Cartório do 6º Serviço Notarial desta Comarca, 

compulsando os autos, verifico que, ao contrário do informado no ofício de 

fl. 177, o imóvel compromissado com a parte executada foi o objeto da 

Matrícula nº 109.089 (fls. 187/188) e não o da Matrícula nº 109.090, razão 

pela qual determino seja a parte exequente intimada para que, no mesmo 

prazo supra, traga aos autos ambas as matrículas devidamente 

atualizadas.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 383486 Nr: 19286-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL E ARBITRAGEM CONCIALIZAÇÃO E 

MEDIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO SODRÉ GONÇALVES VIEIRA, CEZAR 

ALESSANDRO RAMOS DUARTE, ANDRÉIA CRISTINA RODRIGUES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, monny venicia 

victor coelho aguiar silva - OAB:6976, SILVIA CRISTINA 

WANDERLINDE - OAB:11622-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que, nos termos do art. 845, § 1º, do Código de Processo 

Civil, a “penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, 

quando apresentada certidão da respectiva matrícula” será realizada “por 

termo nos autos”, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos, matrícula atualizada do imóvel que 

pretende a penhora.

Atendida a determinação supra e comprovado que o executado é 

proprietário do imóvel, DEFIRO a penhora, o que faço com fundamento no 

inciso V do art. 835 do CPC.

Assim sendo, apresentada a matrícula atualizada e verificada a 

propriedade dos devedores, observando-se os requisitos do art. 838 do 

referido Diploma Processual, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel.

Em seguida, caso a parte executada tenha advogado constituído nos 

autos, intime-a acerca da penhora realizada por intermédio da publicação 

desta decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual 

manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso não possua advogado constituído, expeça-se carta de intimação da 

penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, do CPC.

Transcorrido o prazo, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, com a 

observância dos artigos 870 a 875 do CPC.

Retornando o mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 

providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a averbação 

com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. 

Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do 

termo de penhora.

 Intime-se.

Cuiabá-MT, 19 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1132913 Nr: 24213-08.2016.811.0041

 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: JOSE BENEDITO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu advogado, para dar-lhe 

ciência que foi emitido alvará eletrônico de n° 430135-8/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 800242 Nr: 6663-05.2013.811.0041

 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: KETHELEN KOLLER OLIVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 430165-P/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873818 Nr: 12477-61.2014.811.0041

 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: ANA ANTUNES RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte Executada para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 430150-1/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171818 Nr: 40919-66.2016.811.0041

 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: ALINOR NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 430174-9/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 916171 Nr: 40897-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA NAYARA DE ALMEIDA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte Executada para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 429936-1/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1018028 Nr: 30930-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIL FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 430172-2/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034316 Nr: 38778-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA BARROS SILVA GONÇALVES

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 430139-0/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1050660 Nr: 46745-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO EIRELI - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERFRENTE COOPERATIVA DE TRAB. DE 

PROFISSIONAIS NOS SEGMENTOS DO COMÉRCIO PRODUÇÃO E 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉVERTON SIVA DE JESUS - 

OAB:9.946-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:OAB/MT 7.562, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS, OAB/MT nº12803/MT, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1145456 Nr: 29839-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RIBEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 430169-2/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147137 Nr: 30464-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MORAES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo a parte Requerente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 429921-3/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 705683 Nr: 169-95.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE MEIOAMBIENTE 

- SINTEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740, MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11.795/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 430148-P/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 718639 Nr: 14524-13.2011.811.0041

 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: ATAIDE TIMOTEO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:23748/PE

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca da petição 

das fls.536-545.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895058 Nr: 26539-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLISON GUEISNER PINHEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 429936-1/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 875431 Nr: 13724-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILSO DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 429935-3/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 330362 Nr: 2285-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO BAGGIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intimo a parte Exequente para que no prazo de 05 dias requeira o que 

entender de direito, bem como dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 429925-6/2018,

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 350689 Nr: 21125-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES DA SILVA LOZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT, JACKELINE DO CARMO ADORNO - OAB:18437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, EDYEN VALENTE CALEPÉS - 

OAB:8767-MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, Maristella de Farias melo Santos - 

OAB:135132/RJ, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 430166-8/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006873-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE GREGORIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006873-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TATHIANE 

GREGORIO PEREIRA DA SILVA V Vistos. Trata-se de Ação de Retificação 

de Registro Civil Com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Tathiane 

Gregório Pereira da Silva e por sua filha Melissa Pereira da Silva Muller, 

menor impúbere, neste ato representada por aquela. Narra a inicial: "A 

requerente (Tathiane) é casada com o Sr. Ildefonso de Almeida Pereira da 

Silva, desde 10 de Maio de 2007 (Id. nº 5072258), desde então, por aderir 

ao nome do marido passou a assinar Tathiane Gregório Pereira da Silva, 

posteriormente, os nubentes tiveram uma filha que registraram como: 

Melissa Pereira da Silva Muller. Ademais, em 24 de Outubro de 2016, o pai 

da requerente (Tathiane), Sr. Luiz Claudio Muller Pereira da Silva, efetivou 

o reconhecimento da filha, por intermédio de escritura pública, registrada 

no Livro N° 264, Folhas 59, no Cartório do 3º Ofício Notarial e Registral de 

Pessoas Naturais de Cuiabá, MT (Id nº 5073369). A vista desse 

reconhecimento, no dia 28 de Outubro de 2016, a requerente se dirigiu até 

o mencionado cartório, para que fosse acrescido o nome de seu pai em 

sua Certidão de Nascimento, bem como fosse realizada a alteração na 

certidão de casamento, a fim de também incluir o nome de seu pai e avós 

paternos, oportunidade que foi informada pela atendente, que não poderia 

retificá-los de forma extrajudicial, mas tão somente pela via judicial. E mais, 

vale repetir, a requerente tem uma filha, a menor Melissa Pereira da Silva 

Muller, que também encontra-se com sua documentação omissa quanto ao 

nome do avô materno (Id. nº 5073357), o que também deverá ser 

retificado, passando a constar o nome do avô materno". Com vista dos 

autos, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo 

acolhimento do pedido (Id nº 12137661). Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab initio, para fins de aplicação do art. 

12, § 2º, inciso IX, do Código de Processo Civil, reconheço a urgência no 

julgamento da presente causa, eis que versa sobre direito à identidade 

pessoal do ser humano (direito da personalidade), não podendo aguardar 

indefinidamente a sua solução, sob pena de malferir direito fundamental 

consagrado pela Magna Carta de 1988. Pois bem. É cediço que os 

registros civis são disciplinados pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, que trata do procedimento judicial para as retificações, 

restaurações e suprimentos dos assentamentos no Registro Civil, donde 

se conclui que as certidões referentes aos registros das pessoas gozam 

de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, podem ser 

desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em contrário. A 

respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, na obra 

Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência dos pedidos. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com 

fundamento no art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determinando a retificação no assento de 

nascimento e casamento da autora Tathiane Gregório Pereira da Silva, no 

sentido de incluir o nome de seu genitor para constar “Luiz Claudio Muller 

Pereira da Silva” e incluir o nome de seus avôs paternos para constar 

“Justimiano Luiz Pereira da Silva” e “Rita Generosa Muller Pereira da Silva”. 

Da mesma forma, em relação a menor Melissa Pereira da Silva Muller, 

determinando a retificação no assento de nascimento no sentido de incluir 

o nome do avô materno para constar como “Luiz Claudio Muller Pereira da 

Silva”. Expeça-se o respectivo mandado de retificação ao Cartório de 

Registro Civil competente, com as formalidades legais. Sem custas e 

honorários. Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006755-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

ANDERSON DIAS TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006755-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ANDERSON DIAS TEODORO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. W Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por Anderson Dias Teodoro em desfavor de Banco Bradesco 

S/A. No Id. nº 5076219, restou determinada a intimação da parte autora 

para emendar a petição inicial, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Todavia, consoante certificado no Id. nº 8269017, a parte autora 

deixou de atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o 

breve relato. DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. 

Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o causídico da 

parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos arts. 321, 

parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma Processual. 

Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a presente 

sentença se funda no descumprimento do despacho que determinou a 

emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da 

mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos 

incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse contexto, já se 

manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA 

EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO 

CONTRATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO 

APELANTE EM PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Entretanto, mesmo sendo desnecessária, restou tentada a intimação 

pessoal da parte autora, tendo a correspondência retornado por 

“endereço insuficiente”, conforme se verifica no Id. nº 11772268 Dessa 

maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando que os documentos acostados no Id. nº 

5060942 indicam que a parte autora estaria desempregada por ocasião da 

propositura da demanda, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 21 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008855-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO LYON RESIDENCE (EXEQUENTE)

Nilton Cecilio de Mesquita (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOUZA REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008855-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO LYON RESIDENCE EXECUTADO: ELIANE SOUZA 

REIS Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036775-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (ADVOGADO(A))

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

CLAUDIO ODAIR PENASSO (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1036775-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: 

LUANA CESTARI PENASSO, CLAUDIO ODAIR PENASSO, GLAUCIA 

SANTA CESTARI IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos 

intimando a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo 

de 5 dias, quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 21 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013289-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CANISIO PHILIPPSEN (DEPRECANTE)

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MUSA (DEPRECADO)

FLAVIO MULLER (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013289-81.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: PEDRO 

CANISIO PHILIPPSEN DEPRECADO: FLAVIO MULLER, CLAUDIA MUSA 

IMPULSIONAMENTO Intimação da parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo. Cuiabá - MT, 21 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028500-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))
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TATIANE CRISTINA CINTRA LANES (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DE ALMEIDA PAULINO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028500-60.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

TATIANE CRISTINA CINTRA LANES DEPRECADO: JANIO DE ALMEIDA 

PAULINO IMPULSIONAMENTO Intimação da parte autora para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo. Cuiabá - MT, 21 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021823-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON DA SILVA SOUZA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HISTER (DEPRECADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (DEPRECADO)

EWERTON HISTER (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021823-14.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

JEFFERSON DA SILVA SOUZA DEPRECADO: JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADODE MATO GROSSO, CARLOS HISTER, EWERTON HISTER 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 21 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022458-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022458-58.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO EMBARGADO: MAURO 

MARTINS SANCHES JUNIOR Vistos etc. Certificada a tempestividade e o 

apensamento nos autos principais, recebo os embargos à execução sem 

aplicar-lhe efeito suspensivo (artigo 919 do CPC). Com efeito, a 

jurisprudência do TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A 

EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 739-A, § 1°, DO CPC, 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos embargos a execução é uma 

excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à 

relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta 

reparação e a garantia integral do Juízo. A ausência de um dos 

pressupostos estabelecidos no artigo 739-A, § 1ª, do CPC, implica no 

indeferimento da suspensão do feito executivo”. (TJMT - Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, Data: 19/08/2009).Grifei. cite-se o embargado, na 

pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo do andamento processual, considerando 

que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova lei processual, 

diante da possibilidade de acordo entre as partes, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/11/2018 às 09h30min, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1017034-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

BLOCOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BONFIM FACHOLI (REQUERIDO)

JESSYCA CREPALDI COSER (ADVOGADO(A))

NADIA BONINI RAPCHAN FACHOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017034-69.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

BLOCOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP 

REQUERIDO: FLAVIO BONFIM FACHOLI, NADIA BONINI RAPCHAN 

FACHOLI IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

autora pra imprimir o processo. Cuiabá - MT, 21 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: 1024800-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY DE MAGALHAES TAQUES DE PAULA (AUTOR(A))

RAFAEL RODRIGUES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024800-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): RUDNEY 

DE MAGALHAES TAQUES DE PAULA RÉU: MRV PRIME PARQUE 

CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal. Cuiabá - MT, 21 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002364-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002364-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ANDERSON BARROS DE SOUZA REQUERIDO: JOAQUIM BALTAZAR 

GARAY DA SILVA IMPULSIONAMENTO Intimação da parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo. Cuiabá - MT, 21 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: 1002828-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPH IBRAHIM KHARGY (AUTOR(A))

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVA WILMA DE ALMEIDA KHARGY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002828-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVA WILMA DE ALMEIDA KHARGY, JOSEPH IBRAHIM KHARGY RÉU: 

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Vistos etc. 

Tendo em vista que o Agravo de Instrumento nº 

1002603-56.2017.8.11.0000 (ID. 13744374), deu provimento ao pedido de 

justiça gratuita, recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

12/11/2018 às 12h00min, 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. 
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334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027776-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES FRANCISCO SERPA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027776-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ORIDES FRANCISCO SERPA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 21 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: 1018429-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDUARDO AMORIM DO NASCIMENTO (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018429-96.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EDUARDO 

AMORIM DO NASCIMENTO 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, 21 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907403 Nr: 35168-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA CARVALHO RUSSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DAS SILVA ALMEIDA, JULIANA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, ITALO CLAUDINO SILVA - OAB:20414/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA PEREIRA 

SOARES, para devolução dos autos nº 35168-69.2014.811.0041, 

Protocolo 907403, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795052 Nr: 1379-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, BIANCA AUXILIADORA S. T. 

MARQUETTI - OAB:11.511, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, 

DANIELLE COSTA MARQUES DE ARRUDA - OAB:12820/MT, LEONARDO 

FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico que conforme esclarecimentos da conta única os dois valores de 

R$11.965,27 foram devidamente liberados, sendo um deles em favor da 

parte exequente alvará n.º 303398-8/2017, e o outro para a executada 

(decisão fls. 183), alvará n.º 425029-P/2018, motivo pelo qual intimo as 

partes para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, sendo que ao 

final deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760473 Nr: 12835-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CAVALCANTE TRAVEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Coningham de 

Miranda - OAB:18.515/MT, VITOR CARMO ROCHA - OAB:15.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Considerando que o advogado fez carga rápida e não devolveu os autos, 

impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO

Data da Carga: 18/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 778911 Nr: 32340-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETH CORREA COSTA SEGURANÇA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUROZAN CARDOSO SILVA - 

OAB:18.725 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 35/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 418421 Nr: 5259-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DUQUE ESTRADA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SANTOS, ELEUDES 

NAZARÉ OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA REGINA CHAGAS DA 

SILVA RODRIGUES - OAB:3708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:4276/MT, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para se manifestar acerca 

do peditório de fls. 300/305, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1289609 Nr: 4805-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA MUNDIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DE BARROS COSTA, SANDRO 

ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:14354/MT, LILIAN V. M. PAGLIARINI E SOUZA - 

OAB:8400

 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.: 135738 Nr: 20669-66.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BABY HOUSE COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E 

UTILIDADES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA LIMA DERKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 36/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 434818 Nr: 13727-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIRSON ALEXANDRE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CAROLINE PEREIRA MALTA - OAB:19066/E, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 25402 Nr: 5366-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA APARECIDA DA SILVA, FÁTIMA 

CRISTINA CHOCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ 

- OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JOÃO 

MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 34/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 837819 Nr: 42564-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI CRÉDITO SERVIÇOS DE COBRANÇA E 

PLANEJAMENTO LTDA ME, ANDERSON RODRIGO DO NASCIMENTO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, VERA LÚCIA DE JESUS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20.983/O

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 732705 Nr: 28903-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODOMIRO ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o requerimento de fl.99, uma vez que para a requisição judicial 

do estudo cadastral da área a ser usucapida junto ao INTERMAT, sem o 

pagamento de taxas, é preciso a juntada da documentação relacionada no 

artigo 3°, inciso III do Decreto n° 412 de 03 de junho de 2011 do Governo 

do Estado de Mato Grosso (fl.92), cabendo ao requerente tal providência. 

INTIME-SE o requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, colacionar aos 

autos a documentação disposta no artigo 3°, inciso III do Decreto n° 412 de 

03 de junho de 2011 (fl.92), bem como apresentar os nomes e endereços 

dos confinantes do imóvel objeto da ação. Após a juntada da 

documentação retro mencionada, EXPEÇA-SE ofício ao INTERMAT, 

requisitando o estudo cadastral da área a ser usucapida, com base no 

artigo 5° do Decreto 412/2011, sem custos ao autor. O ofício deve ir 

acompanhado da documentação a ser juntada pelo autor e documentos de 

fls.04/09, 14, 15, 36, 64/77 e 87/92.Com a resposta das informações 

prestadas pelo INTERMAT, EXPEÇA-SE ofício à FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL para manifestar interesse ou não em ingressar na lide, 

acompanhado das cópias pertinentes. Cumpra-se com URGÊNCIA, por 

tratar-se de processo incluso na meta 2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 152561 Nr: 6708-24.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

MATERIAS HOSPITALAR LTDA, GERMANI PEREIRA DE MEDEIROS, 

MANOEL VILELA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. NILTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:4811, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB: 9.391-B/MS, Nadson Jenezerlau Silva Santod - OAB:203049

 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.: 777615 Nr: 30983-56.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISOSTOMO & REIS PEREIRA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTVS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT, CRISTIANE PEDROSO PIRES - OAB:272418- 

SP, LIDIANE SILVA PEREIRA - OAB:15867, MAURÍCIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513/SP, RONALDO VASCONCELOS - OAB:SP 

220344, SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR - OAB:14.094, SERGIO 

MIRISOLA SODA - OAB:257750/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1088084 Nr: 5254-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA 

BEDIM LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT, RHANDELL BEDIM LOUZADA - OAB:9266

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para comprovar a 

distribuição da Carta precatória retirada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790762 Nr: 44814-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA TEOTONIO, ELISANGELA TEOTONIO, 

VANDIOMAR TEOTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO RONDON LTDA, BIMETAL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8.571/MT

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1047406 Nr: 45112-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA BEDIM 

LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:15.388, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1063060 Nr: 52381-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO FOUGAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, FABIANE GOMES - OAB:30.485, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:13721/GO, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07de Novembro de 2018, 

ás 13 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1155665 Nr: 34182-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLOCOS BRASIL LTDA, MARISTELA DE ARRUDA 

BIASETTO ENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO WRONSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉRY BARCO HERNANDES 

JÚNIOR - OAB:9.756/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9.118-B

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 11 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1144666 Nr: 29463-22.2016.811.0041

 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: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 10 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122126 Nr: 19692-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO, MARCIO 

ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE PETTERLE, ORAL SIN 

IMPLANTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT, DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - OAB:21235/B, 

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - OAB:36891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, indicando o CNPJ correto, no prazo de 05 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1129454 Nr: 22800-57.2016.811.0041

 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: ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, EDUARDO CHALFIN - OAB:53588 OAB/RJ, Eveline 

Guerra da Silva - OAB:22987/O, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:10.133

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 11 horas , a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências 

do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1170219 Nr: 40264-94.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15300/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 13 horas, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890693 Nr: 23689-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA ZACARIAS CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS 

GONÇALVES PREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VARGAS REIS 

MONTEIRO - OAB:9804 MT, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:7.287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1046778 Nr: 44780-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR HENRIQUE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre os 

esclarecimentos do perito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028763 Nr: 36196-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO LIMA FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 14 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 786688 Nr: 40596-03.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AZAMBUJA DA 

ROCHA - OAB:24137, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A, EDUARDO AUGUSTO VIEIRA FERRACINI - OAB:33777

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DIEGO JOSÉ DA SILVA

Data da Carga: 20/09/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1095903 Nr: 8782-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:OAB/MT 

19.809

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 14 horas, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 75643 Nr: 2075-87.1992.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON LANDI, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 13 horas, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1183316 Nr: 44911-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS GMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN FEGURI - OAB:16739, 

RICARDO SPINELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 13 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128429 Nr: 22368-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 
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OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

Data da Carga: 20/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 924550 Nr: 46194-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:OAB/MS 9.979, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DIEGO JOSÉ DA SILVA

Data da Carga: 20/09/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 758220 Nr: 10444-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ADELHEID NANI - 

OAB:6657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANYA MAGALHÃES 

FERREIRA DO NASCIMENTO - OAB:15762/MT

 audiência Impulsiono os autos, intimando as partes, para comparecerem á 

Audiência de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de 

Novembro de 2018, ás 10 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de 

Conciliação, nas dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752481 Nr: 4335-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Z VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

JOSELITO CORRÊA, JOSELINA LOIZA DE CARVALHO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141.662/SP, 

RENATO NARDINI MAZETO - OAB:223.176/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA PELIZER - 

OAB:15929

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 11 horas e 30 minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700189 Nr: 34812-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA PACIELLO GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a resposta de ofício, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 362604 Nr: 32563-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. J. CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CAVALCANTE DE 

ANDRADES - OAB:19.803/O, CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 6.894, MARCUS VINICIUS GLERIAN - 

OAB:12112/MT, TEOFILO MARCIO DE ARRUDA BARROS JUNIOR - 

OAB:6691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a carta precatória 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 353133 Nr: 23598-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DINIZ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE SATÉLITE LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, MARIA EMÍLIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: WILSON MOLINA PORTO

Data da Carga: 19/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 388549 Nr: 24232-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA FRANCISCA DA SILVA ALVES, 

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:18866, IONE FILOMENA DOS SANTOS - OAB:21956/O/MT, 

JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JOÃO PAULO MORESCHI

Data da Carga: 19/09/2018

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015433-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015433-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR FERREIRA DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Aguarde-se a realização da 

Audiência de Conciliação designada nos autos, após volvam me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031497-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE AMORIM MELO (REQUERENTE)

FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

RUBENS SANTOS ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031497-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

PAULO HENRIQUE DE AMORIM MELO, FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: PREFEITURA DE CUIABA Vistos. Trata-se de Ação Cautelar 

Inonimada Preparatória, com Pedido Liminar, ajuizada por PAULO 

HENRIQUE DE AMORIM MELO e FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA, em 

desfavor de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. Compulsando os 

autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido 

endereçada ao Juízo competente (Vara Especializada da Fazenda 

Pública), a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 9ª 

Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos a uma das Varas de Especializadas da Fazenda Pública desta 

Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026682-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. A. (AUTOR(A))

B. E. F. G. (AUTOR(A))

U. P. J. (ADVOGADO(A))

H. C. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. I. L. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência ajuizada por E. P. de A. e B. 

E. F. G. em desfavor de Google Brasil Internet Ltda., afirmando que os 

autores mantém união estável há vários anos e acerca da relação sexual 

gostam de produzir de forma amadora vídeos e fotos íntimas, mas apenas 

para arquivo pessoal, entretanto, assevera que algum hacker invadiu seu 

celular e/ou computador e os distribuiu em vários sites de pornografia 

adulta, denegrindo a imagem do casal. Narram que solicitaram a exclusão 

junto ao réu, porém a retirada ainda não foi realizada, pelo que requerem a 

concessão da tutela de urgência para que o requerido remova 

integralmente de seu website google.com.br os resultados das pesquisas 

dos links constantes no Anexo I, especialmente os resultados das 

pesquisas com as frases “Bruna stefany pirigueti de cuiaba”, “Bruna 

stefany piriguet de cuiaba”, “bruna stefani piriguet cuiaba”, no prazo de 24 

horas; que proceda a informação do registro de conexão por meio do 

endereço de protocolo de internet (IP), qualificação de propriedade 

(“WHOIS?”) de TODOS OS SITES (link) DO ANEXO I. O pedido de 

antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos 

requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada, principalmente por meio do documento de Id. 14884828 que 

mostra o nome da autora em diversos endereços pornográficos na 

pesquisa do site do réu, e em busca também nesta data, vê-se que 

realmente eles ainda estão divulgados. 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] Assim, é notório o perigo de dano, vez que a divulgação 

da intimidade sexual do casal gera diversos prejuízos na ordem moral. 

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de os autores perderem a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando que o requerido remova integralmente de seu 

website os resultados das pesquisas dos links constantes no Anexo I, 

especialmente os resultados das pesquisas com as frases “Bruna stefany 

pirigueti de cuiaba”, “Bruna stefany piriguet de cuiaba”, “bruna stefani 

piriguet cuiaba”, no prazo de 24 horas; que proceda a informação do 

registro de conexão por meio do endereço de protocolo de internet (IP), 

qualificação de propriedade (“WHOIS?”) de TODOS OS SITES (link) DO 

ANEXO I. Designo o dia 03/12/2018, 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 (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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031175-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE LARA PINTO PARDI (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Flávia de La Pinto Pardi em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que foi 

surpreendida com cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 5.711,00, 

referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda, e ainda teve 

seu nome incluído nos cadastros dos inadimplentes. Requer a concessão 

da tutela de urgência para determinar a ré a suspender a referida 

cobrança; se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no 

imóvel e promover a exclusão do nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, acerca do débito discutido, sob pena de multa. 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] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 15425659 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 30/04/2018, cobrando o suposto consumo recuperado e 

diversos encargos, totalizando o valor de R$ 5.711,00, ou seja, débito 

pretérito, situação que obriga a autora a tal pagamento, entretanto, ela 

ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. Vê-se 

ainda que a ré incluiu o nome da autora nos cadastros dos inadimplentes, 

sobre o referido débito (Id. 15425438). Por outro lado, é notória a urgência 

do pedido, pois se não efetuado o pagamento, a autora poderá sofrer com 

o corte no fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos 

prejuízos, já que ela é essencial à manutenção da residência da autora. 

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Em se tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver 

a suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a autora do pagamento 

das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos 

elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a ré a 

suspender a cobrança da fatura com vencimento em 30/04/2018, no valor 

de R$ 5.711,00; que se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, até julgamento final da lide, sob pena de multa no valor 

de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 10.000,00. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que 

exclua o nome da Autora dos seus bancos de dados, no prazo de 48 

horas, relativo à referida inscrição. No mais, 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 
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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 à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 04/12/2018, às 11h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1031214-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE RIBEIRO TAQUES (AUTOR(A))

FABIANA SEVERINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031214-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODETE RIBEIRO TAQUES RÉU: BANCO BMG, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 

99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031181-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE LIMA SANTANA VILELA (AUTOR(A))

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

C. D. L. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031181-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLINA DE LIMA FREIRE, DEBORA DE LIMA SANTANA VILELA RÉU: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher 

as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento. Na oportunidade, proceda a regularização processual 

referente a qualificação da representada no mandato. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031379-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TINEO MIACAVA (REQUERENTE)

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031379-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TINEO MIACAVA REQUERIDO: CAIQUE TADAO DE 

ALMEIDA GODOES Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

a fim de apresentar a procuração, documentos pessoais do autor, 

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. Verifica-se ainda que o autor 

pretende ser indenizado por supostos danos morais sofridos, todavia, 

deixou de atribuir o valor ao mesmo, assim, intime-o para informar com 

clareza o valor da indenização que pretende receber, inclusive, se for o 

caso, corrigir o valor da causa, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004861-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004861-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para que esclareça a data do 

acidente, no prazo de 5 (cinco) dias, vez que os documentos 

apresentados (boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico) 

possuem datas distintas, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008157-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1008157-43.2017.8.11.0041 Visto. Em razão de verificar o 

pedido de desistência da ação e a informação de que processo idêntico 

seria protocolizado na Comarca de Várzea Grande (Id. 6805668), 

intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de cinco dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016061-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO PINHEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016061-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 
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SANDRO PINHEIRO DA COSTA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Visto. 

Considerando que na petição inicial consta como requerido Bradesco 

Seguros S/A e no cadastro do processo consta Liberty Seguros S/A, 

intime-se a parte autora para que se manifeste sobre, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031226-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

PEDRO PAULO DE BARROS, em desfavor de FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, afirmando que teve seu 

nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

ante a inadimplência de débito existente junto a Requerida, entretanto, 

assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida. 

Diz que em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo 

enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito 

abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de urgência para 

determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. O 

pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base 

nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, 

do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de ID 

15414535, que mostra a negativação do nome da parte autora nos bancos 

de dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 1.646,57. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, 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”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 04/12/2018, 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 (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 a parte 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

P. V. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA MATOSO OAB - 022.031.651-11 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento do débito. Deverá a parte, ainda, sendo o caso, fornecer os 

dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030221-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

HINAJARA MARQUES DA SILVA (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: 1030221-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HINAJARA MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 
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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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019545-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LIAR (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030221-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

HINAJARA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030221-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HINAJARA MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037762-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

CRISTIANE RAMALHO PESSOA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030289-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE ARRUDA PEREIRA (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: 1030289-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUDSON DE ARRUDA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030289-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE ARRUDA PEREIRA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030289-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): HUDSON 

DE ARRUDA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da 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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030365-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BENITES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030365-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO CESAR BENITES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 08h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030365-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BENITES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030365-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JULIO 

CESAR BENITES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 08h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019867-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023449-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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: 1023449-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODAIR ARAUJO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023449-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1023449-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ODAIR 

ARAUJO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da 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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010539-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VANDERSON VITAL (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023496-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SILVA DE PAIVA (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: 1023496-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONILDO SILVA DE PAIVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 11h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023496-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SILVA DE PAIVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1023496-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RONILDO 

SILVA DE PAIVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 11h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da 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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025475-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ERIVALDO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025475-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIVALDO BARBOSA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 12/12/2018, 

às 08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798585 Nr: 4977-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADIR FRANCISCA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBERT REZENDE 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 4977-75.2013.811.0041, 

Protocolo 798585, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157243 Nr: 34780-98.2016.811.0041

 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: LADIR FRANCISCA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBERT REZENDE 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 34780-98.2016.811.0041, 

Protocolo 1157243, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106225 Nr: 136-86.2003.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARCELLOS DE SOUZA FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESARINO DELFINO CESAR 

FILHO - OAB:4.290-A/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, 

LETICIA DE SOUZA FURQUIM - OAB:7616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO A. VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/MT, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7440/MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLEOMEDES 

CARVALHO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

136-86.2003.811.0041, Protocolo 106225, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1122199 Nr: 19728-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁGUAS MORAES SOUSA, JOSELINA 

AUXILIADORA ALMEIDA MORAES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOSE CARVALHO - 

OAB:4568/MT

 Vistos.O executado se manifesta às fls. 74/78 apresentando impugnação 

a penhora online, sobre o argumento que apesar de não citado, teve o 

bloqueio de valores em sua conta que estão destinados ao pagamento de 

uma prestação, proveniente de uma Cédula de Crédito Rural Hipotecaria. 

Alega que os endereços fornecidos para a citação não coincidem com a 

residência e muito menos com o local de trabalho do executado, devendo 

ser reconhecida sua nulidade. Aduz que a constrição do patrimônio do 

executado não observou o devido processo legal. Ressalta que os 

cálculos apresentados pelo exequente não conferem com a realizada, vez 

que beira a 50% do valor do imóvel. Requer o cancelamento do bloqueio 

irregular junto a instituição financeira. O exequente se manifesta às fls. 

107/109.Sem maiores delongas, temos que não há que se falar em 

nulidade de citação, vez que o executado não foi encontrado nos 

endereços fornecidos pelo exequente, assim o que existe é uma falta de 

citação pela ausência de localização do devedor, inclusive em endereço 

constante do contrato executado, razão pela qual à fl. 70 foi determinado 

o arresto on-line em suas aplicações, sendo observado que com o arresto 

deveriam os executados ser citados e intimados, sobre os termos da 

constrição, para então oportuniza-los, assim, a requerer aquilo que 

entender de direito, nos termos do art. 830 do CPC. Apenas por amor ao 

debate, o arresto para garantir o pagamento da dívida, quando o devedor 

não é encontrado para ser citado, é perfeitamente legal e não fere o 

princípio do contraditório, vez que somente após a citação poderá ser 

convertido em penhora, pelo que não há que se falar em liberação do 

arresto online.Mesmo que a citação do executado não tenha sido 

efetivada, o comparecimento espontâneo supra a falta de citação, nos 

termos do art. 239,§ 1º, assim intime-se o executado, Ságuas Moares, 

para apresentar embargos a execução, caso queira, no prazo legal, que 

começa a fluir desta data.Quanto a executada Joselina Auxiliadora, 

proceda-se a sua citação nos termos da decisão inicial, no endereço 

constante à fl. 79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 399574 Nr: 26629-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 Considerando a resposta do Banco Bradesco (fls. 587/588) ao oficio n.º 

91/2018, verifica-se a existência do valor de R$ 45.596,59 (quarenta e 

cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) 

bloqueado da conta da executada Saga Pantanal, não vinculados ao 

processo, com data de 04.03.2010, desta forma determino a transferência 

do referido valor, devidamente atualizado para a conta única para ser 

vinculado ao presente processo, em 48 (quarenta e oito) horas.

Após, a vinculação do valor supracitado, volte-me conclusos para 

deliberações, vez que para a analise do excesso de execução necessária 

a constatação do correto valor bloqueado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775407 Nr: 28661-63.2012.811.0041

 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: HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 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.: 872050 Nr: 11090-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAHAM KHALIL WIHBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.586

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 800248 Nr: 6669-12.2013.811.0041

 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: JOÃO GARCIA TOSTA

 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

 Código - 800248

Visto.

Sobre o pedido de habilitação de fls.220/225. Intime-se a parte RÉ para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 324640 Nr: 25098-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código 324640

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 93/95), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1152089 Nr: 32606-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CLARO DE SOUSA

 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 

CANO - OAB:8506-A

 Código 1152089

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 267. 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, 19 de setembro 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749308 Nr: 1380-35.2012.811.0041

 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: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL ROSA DE ARRUDA, LUIZ MÁRIO DO 

ESPÍRITO SANTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente, 

pessoalmente, para se manifestar nos autos, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção do feito, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1034809 Nr: 39007-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:10857-E, DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - OAB:14696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP

 Código 1034809

 Verifica-se que Renova Companhia Securitizador efetuou pagamento 

voluntário no valor de R$ 8.100,00, conforme depósito de fl. 108, tendo a 

parte credora pugnado pelo levantamento do valor depositado, bem como 

pelo prosseguimento da execução para pagamento do saldo 

remanescente de R$ 2.271,95.

 Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

incontroverso disponibilizado nos autos.

 Contudo, sem delongas, para evitar a procrastinação do feito verifico que 

o cálculo apresentado pelo credor está incorreto, vez corrigiu o valor 

arbitrado desde 23/05/15, quando a determinação é que fosse o valor 

corrigido da data da prolação da sentença, qual seja: 19/07/2018. Assim, 

conforme planilhas anexas a esta decisão, a parte devedora deve o valor 

de R$ 211,85.

 Intime-se a parte devedora para pagar o valor remanescente de R$ 

211,85, atualizado, conforme planilhas anexas, sob pena de incidência da 

multa de 10% e honorários advocatícios que fixo em 10% para esta fase, 

nos termos previstos no artigo 523, § 1º do Novo CPC.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de setembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882371 Nr: 18189-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ADELMO DALL'ACQUA, ALESSANDRO 

TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREMIAÇÃO SOCIAL RECREATIVA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, ELIAS GENTIL DE SOUZA, 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103964 Nr: 12115-88.2016.811.0041

 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: AMMDS, THAIS ATTUANELI MARTINS QUEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI PARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RAFAELLE MONTEIRO 

SABINO - OAB:16.082-MT, REGINA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:10.517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9020, KAROLINE RIBEIRO SILVA - OAB:13679/MT, KEILA SOUZA 

DA CUNHA - OAB:MT 13.837 - B, PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:OAB/MT 11.096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial por Antônio Marcos Martins dos Santos, representado pela 

genitora e também autora Thais Attuaneli Martins Quevedo, em desfavor 

de Sesi Park, para condenar a ré ao pagamento de R$ 150,00, a título de 

dano material, a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso (21/09/2015, 

fl. 32), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, a ser corrigido pelo 

INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 
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1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749558 Nr: 976-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNITO ALVES BORGES, ELENICE CORREA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIONOR DANTAS GUEDES, 

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8.085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JR - OAB:OAB/MT 7.215, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, Leonardo Luis Nunes Bernazzolli - OAB:10579, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 Vistos.

 Proceda-se a inclusão do advogado do requerido na capa no Sistema 

Apolo e capa dos autos.

Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1122199 Nr: 19728-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁGUAS MORAES SOUSA, JOSELINA 

AUXILIADORA ALMEIDA MORAES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOSE CARVALHO - 

OAB:4568/MT

 Código 1122199

Vistos.

Defiro o pedido de arresto on-line (fl. 56) nas aplicações dos executados 

Ságuas Moraes Sousa e Joselina Auxiliadora Almeida Moraes Sousa, 

tendo em vista o disposto nos artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem 

como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso por meio do disposto no item 2.19.1 da CNGC, no valor de R$ 

108.583,41 (cento e oito mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e 

um centavos), cálculo fl. 58.

Realizado o arresto, citem-se os devedores, intimando-os, inclusive, sobre 

os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que 

entender de direito. Lembrando que a citação é condição para sua 

conversão em penhora, nos termos do art. 830 do CPC.

 Na hipótese de não localização de bens nas pesquisas anteriores, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de maio de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 76697 Nr: 4387-26.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT, RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 927293 Nr: 47807-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIAJUR/MIDIANEWS, LUCAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente, 

pessoalmente, para se manifestar nos autos, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção do feito, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1124311 Nr: 20570-42.2016.811.0041

 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: MARIA LUIZA XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA MARIA REIS - OAB:9616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVA DOS SANTOS 

- OAB:19.602/O

 Certifico que o Sr. Thyago Jorge Machado, Perito Judicial, designou o dia 

30/10/2018, às 14:30 horas, para a realização da Perícia 

Documentoscópica/Grafotécnica, a qual ocorrerá nas dependências desta 

Escrivania da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, razão pela qual 

procedo à intimação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798661 Nr: 5054-84.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBR, ROSENILDA BRITO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

Decisão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 154 de 584



Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031175-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE LARA PINTO PARDI (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Flávia de La Pinto Pardi em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que foi 

surpreendida com cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 5.711,00, 

referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda, e ainda teve 

seu nome incluído nos cadastros dos inadimplentes. Requer a concessão 

da tutela de urgência para determinar a ré a suspender a referida 

cobrança; se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no 

imóvel e promover a exclusão do nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, acerca do débito discutido, sob pena de multa. 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] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 15425659 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 30/04/2018, cobrando o suposto consumo recuperado e 

diversos encargos, totalizando o valor de R$ 5.711,00, ou seja, débito 

pretérito, situação que obriga a autora a tal pagamento, entretanto, ela 

ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. Vê-se 

ainda que a ré incluiu o nome da autora nos cadastros dos inadimplentes, 

sobre o referido débito (Id. 15425438). Por outro lado, é notória a urgência 

do pedido, pois se não efetuado o pagamento, a autora poderá sofrer com 

o corte no fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos 

prejuízos, já que ela é essencial à manutenção da residência da autora. 

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Em se tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver 

a suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a autora do pagamento 

das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos 

elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a ré a 

suspender a cobrança da fatura com vencimento em 30/04/2018, no valor 

de R$ 5.711,00; que se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, até julgamento final da lide, sob pena de multa no valor 

de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 10.000,00. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que 

exclua o nome da Autora dos seus bancos de dados, no prazo de 48 

horas, relativo à referida inscrição. No mais, 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° 
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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 à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 04/12/2018, às 11h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de setembro 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. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019632-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (AUTOR(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES (AUTOR(A))

WILLIAM SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(RÉU)

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (RÉU)

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1019632-93.2017 Inicialmente, indefiro a tutela provisória postulada 

através do Id 11553780, considerando que no processo apenso, número 

1018848-19.2017, as requeridas pretendem a rescisão do contrato 

firmando, assim os efeitos da decisão são irreversíveis considerando que 

a entrega dos documentos são para a obtenção do financiamento do 

imóvel. No mais, intimem-se as requeridas para se manifestarem sobre a 

contestação à reconvenção (ID 10451987), no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, volte-me o processo concluso deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 21 

de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031226-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

PEDRO PAULO DE BARROS, em desfavor de FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, afirmando que teve seu 

nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

ante a inadimplência de débito existente junto a Requerida, entretanto, 

assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida. 

Diz que em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo 

enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito 

abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de urgência para 

determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. O 

pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base 

nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, 

do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de ID 

15414535, que mostra a negativação do nome da parte autora nos bancos 

de dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 1.646,57. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, 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”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 
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relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 04/12/2018, 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 (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 a parte 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010790-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010790-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON DA SILVA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANDERSON DA SILVA GOMES, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 31/01/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo 

preliminarmente, manifestado acerca do laudo pericial, alegado a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da 

inicial devido à ausência de pedido específico quanto ao reembolso de 

despesas médicas, pendência documental do requerimento administrativo, 

falta do interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência não ter sido 

apresentado, bem como a ausência de documentos essenciais à 

regulação do processo. No mérito impugna os documentos juntados, alega 

a necessidade de aditamento do boletim de ocorrência, insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de inépcia da inicial devido à ausência de pedido 

específico quanto ao reembolso de despesas médicas, verifica-se que 

esta ação versa sobre a cobrança do seguro obrigatório, pelo que não há 

que se falar em reembolso por despesas médicas, sendo superada esta 

preliminar. Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da 

ausência de pedido administrativo prévio, bem como a pendência 

documental, não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 
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Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo, com 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar 

seu endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que 

não exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) A parte ré alega, ainda, a ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro, argumentando que os documentos pessoais do 

autor juntados aos autos estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação 

não prospera, tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se 

que é possível fazer a leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito 

a preliminar arguida. No mérito, a ré impugna os documentos juntados, 

alegando para tanto que as assinaturas constantes nos documentos são 

evidentemente diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, 

tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que a diferença 

presente nas assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada 

no momento, levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada 

documento. A ré postula também pelo aditamento do boletim de ocorrência, 

vez que consta erro quanto à data do acidente. Pois bem, o que ocorre no 

presente caso é que o acidente se deu nas horas finais do dia 

31/01/2018, razão pela qual alguns documentos médicos estão datados 

com a referida data, enquanto outros pelas horas iniciais do dia 

01/02/2018, assim, faz-se compreensível a divergência de datas presente 

nos documentos, o que não vem a prejudicar o feito. Além disso, a parte 

ré alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando 

que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito nas horas finais 

do dia 31/01/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ANDERSON DA SILVA GOMES apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 158 de 584



processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006406-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

KELLEN THAIS GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006406-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELLEN THAIS GOMES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. KELLEN THAIS GOMES PEREIRA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão 

permanente a autora, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 24/12/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que KELLEN THAIS GOMES PEREIRA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do pé direito de leve intensidade avaliada 

em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 
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seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FRANCISCO BERTOLDO (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004163-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDER FRANCISCO BERTOLDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDER FRANCISCO BERTOLDO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca da audiência ade 

conciliação, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência não ter sido 

apresentado. No mérito alega a precariedade do boletim de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, a forma de pagamento, inaplicabilidade da inversão pelo 

Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 
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inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço 

caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de afastar a parte 

de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO 

CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA 

INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE 

NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do 

CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros 

dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de 

residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora 

não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o 

juiz, de forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma 

conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a 

parte ré alega precariedade do boletim de ocorrência, argumentando que 

este está ilegível. Entretanto, embora não esteja em perfeito estado, é 

possível fazer sua leitura. Além disso, é sabido que o boletim de 

ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “O 

Boletim de Ocorrência na Ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

não é indispensável se por outros elementos constantes nos autos for 

possível constatar a ocorrência do acidente que supostamente provocou 

a invalidez permanente da vítima.” (Apelação Cível nº 81546.2010 – 

Relatora: Desª. Clarice Claudino da Silva – 1º.12.2010) Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/09/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

EDER FRANCISCO BERTOLDO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de média intensidade avaliada 

em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004167-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

EDER VILLALVA AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA
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EDER VILLALVA AQUINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDER VILLALVA AQUINO, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

05/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto 

à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 05/10/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que EDER VILLALVA AQUINO, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo direito de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 
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Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011193-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JENAILSON RODRIGUES DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011193-93.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JENAILSON RODRIGUES DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vists, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JENAILSON RODRIGUES DOS REIS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/12/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

constitucionalidade da medida provisória nº 451/2008 e a lei que a 

sucedeu, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 20/12/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JENAILSON RODRIGUES DOS REIS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 
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setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016052-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

TONI JUSTINO GONCALO SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016052-55.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TONI JUSTINO GONCALO SOUZA DA COSTA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. TONI JUSTINO GONÇALO SOUZA DA COSTA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/04/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a ausência de cobertura técnica 

devido ao não pagamento do seguro obrigatório no prazo para 

vencimento, inadimplência do prêmio, insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, manifesta 

acerca do laudo pericial, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica 

para fins de conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 
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§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo, com 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar 

seu endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que 

não exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega que o autor não faz jus ao 

recebimento do benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta 

argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 

257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 

Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento 

mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) A 

ré alega ainda a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/04/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que TONI JUSTINO GONÇALO 

SOUZA DA COSTA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

pé direito de residual intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

10% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 
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corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013937-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MAXWELL DYEFFERSON DA LUZ SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013937-61.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAXWELL DYEFFERSON DA LUZ SOUSA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. MAXWELL DYEFFERSON DA LUZ SOUSA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 03/12/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como a restituição das despesas 

médicas, no valor de R$ 1.442,00 (mil quatrocentos e quarenta e dois 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica 

para fins de conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse 

processual pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela sua não comprovação e recusa, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/12/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MAXWELL DYEFFERSON DA LUZ SOUSA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão direita de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 

verifica-se que, embora a parte autora tenha citado em sua petição inicial 

nota fiscal referente às despesas médicas, não há nos autos a referida 

documentação, sendo assim, não há como esse juízo analisar este pedido. 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 
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1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015665-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UESLER GABRIEL DOMINICI (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015665-40.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

UESLER GABRIEL DOMINICI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. UESLER GABRIEL DOMINICI, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

10/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a constitucionalidade das medidas provisórias nº 

340/2006 e nº 451/2008 e as leis que as sucederam, ausência de nexo 

causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de 

trânsito, ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 10/03/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que UESLER GABRIEL DOMINICI, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve intensidade avaliada 

em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 
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tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011351-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON FERNANDO ALVES 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))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011351-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELITON FERNANDO ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. WELITON FERNANDO ALVES 

DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 28/02/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 
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existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, em nome do autor, caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando que o 

fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 28/02/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que WELITON FERNANDO ALVES 

DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 
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86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023051-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONAN FABRICIO SANTANA DE OLIVEIRA MIKUNI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1023051-58.2016. 8.11.0041 Visto. Ronan Fabricio Santana 

de Oliveira Mikuni, qualificado nos autos, ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais Com Pedido de 

Liminar em desfavor de Lojas Avenida S/A, igualmente qualificada, 

alegando que foi informada sobre a existência de débito em seu nome 

junto a loja requerida e que ao observar na tela do computador, apesar de 

verificar os seus dados, viu que a foto do documento pertencia a um 

desconhecido, pelo que requer a antecipação da tutela para que a 

requerida se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, determinando a baixa imediata da negativação, sob pena de multa. 

No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito cobrado 

indevidamente, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 

condenando a requerida à repetição do indébito, ao pagamento de danos 

morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos necessários. Foi determinada a inversão do ônus da prova e 

concedidos os benefícios da justiça gratuita, designando-se audiência de 

conciliação, postergando a análise da tutela antecipada para depois da 

contestação (Id. 4621861). A audiência de conciliação foi realizada, 

restando infrutífera (Id.5489723). Na contestação a requerida aduz, 

preliminarmente, carência de ação pela falta de interesse de agir, 

pugnando pela extinção do processo. No mérito, alega que após cumprir 

todas as formalidades legais, apresentar documentos e fazer consulta 

junto ao cadastro de inadimplentes, foi aprovado o cadastro em nome do 

autor e, através do cartão foi efetuada compra em seu nome, em 

26.5.2016, para pagamento em seis vezes de R$ 63,00 (sessenta e três 

reais), valor que não foi adimplido, não desconfiando da existência de 

fraude, pugnando pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor 

pretendido. O autor impugnou a contestação (Id.5580444). As partes 

foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 7753894), tendo 

informado o desinteresse na produção de outras provas (Id. 8002484 e 

8085086). É o relatório. Decido. Trata-se de matéria de menor 

complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. O autor assegura que 

apesar de não ter efetuado compra junto a requerida, teve o seu nome 

inserido por ela no órgão de restrição ao crédito pelo suposto débito de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), ocasionando-lhe danos, requerendo 

seja declarada a inexistência do débito e condenada a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. Inicialmente, deve ser ressaltado que, no 

caso dos autos, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se 

tratar de relação de consumo por equiparação, sendo a responsabilidade 

civil da requerida objetiva, desnecessária, portanto, a análise da culpa 

para sua caracterização. A requerida afirma que preencheu a ficha 

cadastral e aprovou a venda ao autor, mediante adesão deste ao Cartão 

Club +, que foram apresentados os documentos pessoais e comprovantes 

de rendimentos, tendo inclusive a cautela de digitalizar o documento 

apresentado naquele momento. Frente ao não reconhecimento do valor 

cobrado que levou a inserção do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, cabia à ré demonstrar a contratação ou aquisição dos 

produtos por ele, a fim de resolver a controvérsia, afastando a sua 

responsabilidade, já que os meios de prova estão à sua disposição, a teor 

do que dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Não obstante tenha a ré assegurado que 

foram adotadas todas as medidas necessárias à contratação do cartão, 

não se pode atribuir ao autor a culpa por suposta fraude da qual foi vítima 

o fornecedor do produto ou serviço, que deve suportar os riscos e os 

prejuízos decorrentes da omissão. Ressalte-se que a requerida tem 

obrigação de envidar todos os esforços para repelir a ocorrência de 

fraudes na contratação, devendo responder pelos danos causados 

àquele que, embora conste como titular no ato da contratação, não a 

realizou efetivamente. Assim, diante da possibilidade de culpa de terceiro, 

é de se pressupor que o requerido não tomou os cuidados objetivos 

necessários, para a contratação do cartão utilizado para efetivar compras 

junto à requerida, devendo assim, ser declarada inexigível a quantia 

cobrada do autor. Por outro lado, não há provas nos autos de que o nome 

do autor tenha sido realmente inserido no cadastro de inadimplentes, pois 

conforme afirmado pela ré assim que tomou conhecimento da possível 

ação de falsários efetuou a baixa do débito e não lançou o nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito. No que ser refere aos 

danos morais, não obstante a cobrança indevida feita ao autor, não há 

qualquer demonstração de que isso tenha realmente lhe causado abalo 

moral, porquanto não foi inscrito em órgão de proteção ao crédito, 

tampouco comprovou haver sofrido aborrecimento excessivo que viesse 

a lhe causar um real dano subjetivo. Ressalte-se que a simples cobrança 

não é suficiente a causar dano moral, por caracterizar mero 

aborrecimento, em princípio, não configura dano extrapatrimonial, salvo se 

da infração advém circunstância que atenta contra dignidade da parte, o 

que não se verifica nos autos. Ademais, os incisos V e X do artigo 5º da 

Constituição da República asseguraram a indenização por dano moral 

como forma de compensar a agressão à dignidade humana, 

entendendo-se esta como dor, vexame, sofrimento ou humilhação, 

angústias e aflições sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da 

normalidade e do equilíbrio, todavia, é preciso que se impeça a 

banalização do dano moral e sua industrialização, evitando-se sua 

utilização como forma de enriquecimento. Com relação à repetição do 

indébito, tenho que razão também não assiste a parte autora, pois o art. 

42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor nos mostra que: 

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

A jurisprudência é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. Na hipótese dos autos, não se verifica o pagamento da 

quantia mencionada na inicial e por isso não há como prevalecer o pedido 

neste ponto, como pretendido pelo autor. A propósito: “(...) 2- O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, consoante 

estabelece o parágrafo único do artigo 42 do CDC. (AREsp 697828, 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 02/06/2015).” Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais 

Com Pedido de Liminar promovida por Ronan Fabricio Santana de Oliveira 

Mikuni em desfavor de Lojas Avenida S/A, para declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) discutido nos 

autos. Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, 

condeno o autor ao pagamento de 70% (setenta por cento) e a requerida 

30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme 

disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º c/c artigo 86 do Código de Processo Civil, 

ficando a autora isenta do pagamento por ser beneficiária da justiça 

gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

20 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004706-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NATALINO ROMAO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004706-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDEMIR NATALINO ROMAO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. CLAUDEMIR NATALINO 

ROMAO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 19/08/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a pendência documental do 

requerimento administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, a forma de 

pagamento, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de devolução 

devido à pendência documental do requerimento administrativo, esta não 

prospera, vez que ID 5068547 – Pág. 4/6, consta o protocolo do 

requerimento administrativo, bem como a negativa da ré devido a suposta 

falta de documentação, o que é suficiente para pleitear a indenização em 

juízo, pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 19/08/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que CLAUDEMIR NATALINO 

ROMAO DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011680-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011680-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIELTO RAFAEL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADRIELTO RAFAEL DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/11/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de até R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, falta de interesse de agir pela 

satisfação da indenização em esfera administrativa, necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, bem como ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito alega a improcedência do pedido de 

complementação da indenização, a quitação, insubsistência do pedido 

devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, discorre sobre os 

valores, a forma de pagamento, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da indenização em 

esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que o recebimento em questão não gera quitação do valor 

do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO 

DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. 

Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data do 

pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de Carência 

de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, não cabe 

falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da requerente ter 

recebido, administrativamente, valor que a seguradora recorrente 

entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear o que 

supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores recebidos 

administrativamente. (...)(TJ-BA – APL: 05028180820158050039, Relator: 

José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/03/2018) (grifado) Quanto à alegação de que é necessária a inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo da demanda, não deve prevalecer, 

pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer 

uma das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, 

pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor, caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 14/11/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ADRIELTO RAFAEL DA 

SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo 

direito de média intensidade avaliada em 50%; do cotovelo esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%;permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 
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§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 25%; e 50% de invalidez permanente parcial incompleta 

do cotovelo esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); Totalizando a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Todavia, a parte autora alega ter recebido o pagamento administrativo no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), como 

consta ID 6091003 – Pág. 3, logo a parte recebeu aquém do valor 

indenizatório a que faz jus. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por 

Adrielto Rafael da Silva em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 

85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela 

é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023731-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LEONARDA VIRGOLINO PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023731-09.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEONARDA VIRGOLINO PACHECO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. LEONARDA VIRGOLINO PACHECO, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 15/12/2014, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

ausência de nexo de causalidade entre a suposta lesão e um acidente de 

trânsito, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios, e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse 

processual pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela sua não comprovação e recusa, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/12/2014, embora conste erroneamente na petição inicial a 

data de 15/12/2014, o que caracteriza erro material do subscritor da peça, 

pelo que passo a considerar a primeira data. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que LEONARDA VIRGOLINO PACHECO, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de 

residual intensidade avaliada em 10%; da estrutura torácica de residual 

intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 
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quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%; e 10% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo: 

a)100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais); 

b)100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais); Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014231-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

FABIO MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014231-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. FABIO MARQUES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 05/06/2016, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor 

indenizável proporcional à lesão permanente ao autor apurado em perícia 

médica judicial, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 
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“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 05/06/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que FABIO MARQUES, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica de residual intensidade avaliada em 10%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil e trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011983-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

SIMONE SALES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011983-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMONE SALES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SIMONE SALES DE SOUZA, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

05/11/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente a autora, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, inépcia da inicial devido à ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, pendência documental do 

requerimento administrativo, falta do interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega 

ausência do boletim de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto à correção monetária, aos juros e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 175 de 584



conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, a saber, 

boletim de ocorrência e documentos médicos, entretanto, verifica-se ID 

7247217 a presença da devida documentação médica, já quanto à 

ausência do boletim de ocorrência, este assunto será analisado com o 

mérito, por com ele se confundir. Quanto à alegação de falta de interesse 

de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, bem como a 

pendência documental, não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor, caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré alega 

ausência do boletim de ocorrência, argumentando que este é um 

documento fundamental à instrução da petição inicial. Entretanto é sabido 

que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

MORTE. ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, 

NO CASO. 1. A ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o 

dever de cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre 

o evento morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré 

pelo pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) 

(TJ – RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) Dessa forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/11/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

SIMONE SALES DE SOUZA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 
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do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032110-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032110-36.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. VICTOR VINNICIUS 

RODRIGUES VITORIO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 01/09/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito, alega a 

inexistência de prova da invalidez, impugna os documentos juntados, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 
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PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, em nome do autor, caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré ainda impugna 

os documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 01/09/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão esquerda de média intensidade avaliada em 

50%; invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 70%; e 75% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo: a) 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais); b) 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse 

valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir 

da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 
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R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026607-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

CLAUDIA QUINTINO FERREIRA BUENO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026607-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira 

em desfavor de Águas Cuiabá S/A, com pedido de tutela de urgência, para 

que seja determinado o restabelecimento dos serviços na residência da 

autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Consta na inicial que a 

autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da 

matrícula nº 7546, todavia, na data de 28 de novembro do ano de 2017, 

teve os serviços suspensos pela requerida. Aduz que ação contra a 

requerida, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível, referente as 

faturas os meses de janeiro e fevereiro do ano de 2017. Relata que a 

suspensão dos serviços na data de 28 de novembro de 2017 foi 

ocasionada pelas faturas discutidas na demanda acima citada, sendo os 

serviços restabelecidos tão somente na data de 05 de julho de 2018, em 

virtude da prolação de sentença. Informa que na data de 06 de agosto de 

2018 os serviços foram suspensos novamente, em razão das faturas de 

novembro/2017 a agosto/2018. Acrescente que o corte é indevido, bem 

como que a cobrança das faturas não merece prosperar, tendo em vista 

terem sido apuradas quando o imóvel estava com o fornecimento dos 

serviços suspensos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento dos 

serviços, em razão de faturas inadimplidas referentes a meses em que 

não houve consumo na residência, razão pela qual pugna pela concessão 

da tutela de urgência, para que seja determinado o restabelecimento dos 

serviços na residência da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, 

presente a probabilidade do direito, tendo em vista as faturas constantes 

nos Ids nº 15150573, demonstrando o aumento do valor cobrado e as 

cobranças continuadas, bem como a alegação de inexistência de 

fornecimento dos serviços nos meses faturados. Do mesmo modo, 

presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez 

que o deferimento da tutela vindicada permite o restabelecimento do 

fornecimento dos serviços essenciais. Não restando evidenciado o perigo 

de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação 

da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com relação às 

faturas dos novembro/2017 a agosto/2018, RESTABELEÇA, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte 

autora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação 

da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 13/11/2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Importante ressaltar que, considerando que a parte autora manifestou que 

não possui o interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão 

somente não será realizada caso o requerido apresente petição, com 

antecedência de 10 (dez) dias, contados da data de audiência, informando 

o seu desinteresse. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023465-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA (AUTOR(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FATIMA TEREZINHA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 
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02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027618-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE JACOBS FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027618-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por Ana 

Caroline Jacobs Freire da Silva em desfavor de Bradesco Saúde S/A, com 

pedido de tutela de urgência, para que a requerida forneça/custeie o 

fornecimento do medicamento “omalizumabe xolair 300 mg”, de forma 

contínua. Consta na inicial que a autora foi diagnosticada com urticária 

crônica espontânea, o que provoca significativamente sua qualidade de 

vida. Aduz que possui plano de saúde com a requerida, desde a data de 

15 de dezembro de 2014, todavia, ao solicitar o fornecimento do 

medicamento, a requerida apresentou negativa, sob o argumento de que 

não há previsão de cobertura de medicamento de uso ambulatorial. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Conforme tem entendido a 

melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode 

aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se 

antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento 

indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a 

enfermidade da requerente. Aplicável ao caso as normas do CDC, 

principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas 

contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem 

desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º). É o que 

prevê a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde”. Os contratos de planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 

da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, 

na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Não 

obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da 

Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de 

emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos, os que 

implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente” O laudo 

médico colacionado aos autos no documento de Id 15260671 explicita a 

urgência no fornecimento do procedimento, uma vez que a mesma é 

portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento prescrito, a fim 

de se evitar o agravamento do quadro da autora e a melhora na sua 

qualidade de vida. Portanto, sendo o demandante usuário do plano de 

saúde e estando em dias com as suas obrigações quanto às prestações 

do plano, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento. 

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à 

requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada 

improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que 

trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento do medicamento solicitado, 

conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas 

previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 04/12/2018, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja 

inoperante, expeça-se o mandado para o cumprimento da decisão de 

maneira física. Cumprida as determinações acima, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005389-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEUS FRANKLIN OTTONI NOGUEIRA BRANDAO (ADVOGADO(A))

ROSEANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005389-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação ajuizada por Roseane Fernandes da Silva 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., com pedido de tutela de 

urgência para que seja determinada a exibição da documentação 

referente às contas adquiridas pela parte autora. Aduz a parte autora, em 

síntese, adquiriu uma conta na TELEXFREE, todavia, não recebeu nenhum 

valor a título de bonificação. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Considerando a argumentação e os documentos apresentados, bem como 

a notificação do requerido, tendo este permanecido inerte, e por serem os 

documentos de interesse da parte autora, DEFIRO a o pedido de tutela 

provisória e determino que o requerido acoste aos autos, no prazo de até 

30 (trinta) dias, os todos os documentos solicitados pela autora referentes 

às contas da parte autora e valores investidos. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, conforme art. 510, do Código de Processo Civil. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014742-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FABIANO MEIRA (AUTOR(A))

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA (ADVOGADO(A))

NEIDE UEMURA MEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MEDEIROS PARRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014742-14.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e 

Encargos em Atraso ajuizada por Neide Uemara Meira e Aluísio Fabiano 

Meira em desfavor de Rogério Medeiros Parra Sustenta que é proprietária 

do imóvel situado no Edifício Riviera Santa Rosa, apto. 1701, bairro Jardim 

Mariana, Cuiabá/MT, tendo firmado contrato de locação pelo valor mensal 

de R$ 4.159,20 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e vinte 

centavos). Aduz que o requerido não realiza o pagamento dos aluguéis, e 

demais encargos que somam R$ 34.552,60 (trinta e quatro mil quinhentos 

e cinquenta e dois reais e sessenta centavos). Diante disso, requer a 

condenação do requerido no valor R$ 34.552,60 (trinta e quatro mil 

quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) devidamente 

atualizado. Deu a causa o valor de R$ 51.600,00 (Cinquenta e um mil e 

seiscentos reais) Desocupação liminar concedida conforme ID 7308792, 

mediante deposito de caução conforme ID 7364946. Auto de constatação 

ID 10599774, que comprovou o abandono do imóvel. Devidamente citado, a 

parte requerida não apresentou contestação No ID 11850893/14707654, a 

parte autora peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos em 

Atraso ajuizada por Neide Uemara Meira e Aluísio Fabiano Meira em 

desfavor de Rogério Medeiros Parra visando reaver a posse do imóvel 

locado, bem como receber os alugueres vencidos e acessórios. A parte 

requerida foi citada, contudo, não apresentou contestação, razão pela 

qual decreto a sua REVELIA e verificando que a matéria é unicamente de 

direito, não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, 

passo ao julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Não obstante a revelia da requerida, que traz a 

presunção da veracidade dos fatos articulados, observa-se que os 

documentos encartados com a inicial são provas suficientes da alegação 

do autor. Consta dos autos que a parte autora é é proprietária do imóvel 

situado no Edifício Riviera Santa Rosa, apto. 1701, bairro Jardim Mariana, 

Cuiabá/MT, tendo firmado contrato de locação pelo valor mensal de R$ 

4.159,20 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos). O 

contrato prescreve a obrigação do locatário no pagamento do aluguel de 

forma pontual e restando demonstrado nos autos não ter o requerido 

efetuado o pagamento dos mesmos, portanto, devidos, conforme prevê o 

art. 22, VIII, da Lei nº 8.245/91. Destarte, restando comprovada a relação 

locatícia, bem como a inadimplência do requerido e, ainda, inexistindo 

justificativa a autorizar o descumprimento da obrigação assumida, a 

procedência da ação se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA 

ENCARGOS DA LOCAÇÃO - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DÉBITO 

IPTU - PREVISÃO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO - 

SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Ocorrendo a inadimplência 

do contrato de locação, é legítima a ação de cobrança dos aluguéis e 

demais encargos da locação. É responsabilidade do locatário a quitação 

de impostos (IPTU) e taxas relativos ao imóvel, durante o período da 

locação, tendo em vista expressa disposição contratual nesse sentido, 

com respaldo no art. 22, VIII, da Lei de Locações, sendo estes devidos.” 

(TJ-MG - AC: 10702085392547001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, 

Data de Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 14/08/2013) Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Despejo cumulada com 

Cobrança de Aluguéis e Encargos em Atraso ajuizada por Neide Uemara 

Meira e Aluísio Fabiano Meira em desfavor de Rogério Medeiros Parra. 

Condeno a parte requerida ao pagamento dos alugueis e encargos 

vencidos no valor de R$ 34.552,60 (trinta e quatro mil quinhentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta centavos) acrescido de juros legais, a 

contar da citação, acrescendo-se os encargos até a data da efetiva 

desocupação do imóvel. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação. Autorizo, desde já, o levantamento do valor 

caucionado em favor do autor. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da obrigação, intime-se a parte autora para 

manifestar interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1017137-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017137-76.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Rescisão 

Contratual ajuizada por Condomínio Civil do Pantanal Shopping em 

desfavor de Camila Rodrigues Espíndola Sustenta que é proprietária do 

espaço comercial nº 2056-A – Pantanal Shopping, tendo locado ao 

requerido com início em 01/10/2013 e término em 30/09/2018, pelo valor de 

R$ 4.870,34 (quatro mil oitocentos e setenta reais e trinta e quatro 

centavos). Aduz que o requerido encontra-se inadimplente com os 

alugueis, com os encargos decorrentes da locação, motivo pelo qual 

requer o despejo do mesmo. Diante disso, requer a condenação do 

requerido no valor R$ 203.885,11 (duzentos e três mil oitocentos e oitenta 

e cinco reais e onze centavos) devidamente atualizado. Desocupação 

liminar não foi concedida conforme ID 9348709. Devidamente citado, a 

parte requerida não apresentou contestação No ID 12648075, a parte 

autora peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Despejo por Falta de Pagamento e Rescisão Contratual ajuizada por 
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Condomínio Civil do Pantanal Shopping em desfavor de Camila Rodrigues 

Espíndola visando reaver a posse do imóvel locado, bem como receber os 

alugueres vencidos e acessórios. A parte requerida foi citada, contudo, 

não apresentou contestação, razão pela qual decreto a sua REVELIA e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia da requerida, que traz a presunção da veracidade dos 

fatos articulados, observa-se que os documentos encartados com a inicial 

são provas suficientes da alegação do autor. Consta dos autos que a 

parte autora é do espaço comercial nº 2056-A – Pantanal Shopping, tendo 

locado ao requerido com início em 01/10/2013 e término em 30/09/2018, 

pelo valor de R$ 4.870,34 (quatro mil oitocentos e setenta reais e trinta e 

quatro centavos). O contrato prescreve a obrigação do locatário no 

pagamento do aluguel de forma pontual e restando demonstrado nos autos 

não ter o requerido efetuado o pagamento dos mesmos, portanto, devidos, 

conforme prevê o art. 22, VIII, da Lei nº 8.245/91. Destarte, restando 

comprovada a relação locatícia, bem como a inadimplência do requerido e, 

ainda, inexistindo justificativa a autorizar o descumprimento da obrigação 

assumida, a procedência da ação se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA 

ENCARGOS DA LOCAÇÃO - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DÉBITO 

IPTU - PREVISÃO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO - 

SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Ocorrendo a inadimplência 

do contrato de locação, é legítima a ação de cobrança dos aluguéis e 

demais encargos da locação. É responsabilidade do locatário a quitação 

de impostos (IPTU) e taxas relativos ao imóvel, durante o período da 

locação, tendo em vista expressa disposição contratual nesse sentido, 

com respaldo no art. 22, VIII, da Lei de Locações, sendo estes devidos.” 

(TJ-MG - AC: 10702085392547001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, 

Data de Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 14/08/2013) Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento e Rescisão Contratual ajuizada por Condomínio Civil do 

Pantanal Shopping em desfavor de Camila Rodrigues Espíndola Condeno a 

parte requerida ao pagamento dos alugueis e encargos vencidos no valor 

de R$ 203.885,11 (duzentos e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e 

onze centavos) acrescido de juros legais, a contar da citação, 

acrescendo-se os encargos até a data da efetiva desocupação do imóvel. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 

Determino a expedição de mandado para desocupação voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, autorizando desde já, após findo o prazo 

concedido, a desocupação forçada, com reforço policial, se necessário. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

obrigação, intime-se a parte autora para manifestar interesse na execução 

da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034399-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DA SILVA GUIA (REQUERENTE)

JOILSON RUAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034399-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Natanael da Silva Guia em desfavor da 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que 

efetuou a locação de um imóvel situado na Rua Arenápolis, nº 240, rua 33, 

bairro Santa Cruz II, Quadra 78, Cuiabá/MT, sendo usuária dos serviços 

fornecidos pela requerida e recebeu uma notificação, informando a 

cobrança de R$ 4.869,42 (quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e 

quarenta e dois centavos), em decorrência de irregularidades 

encontradas no medidor. Diante disso requer a declaração de inexistencia 

da dívida com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, 

custas processuais e honorários advocatícios. Citada, a requerida 

manteve-se inerte e deixou de apresentar contestação. Impugnação 

conforme ID 12054351. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Natanael da Silva 

Guia em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

A parte requerida foi citada, contudo, não apresentou contestação, razão 

pela qual decreto a sua REVELIA e verificando que a matéria é unicamente 

de direito, não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, 

passo ao julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Não obstante a revelia da requerida, que traz a 

presunção da veracidade dos fatos articulados, observa-se que os 

documentos encartados com a inicial são provas suficientes da alegação 

do autor. Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de 

relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 

8078/90). Neste aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, 

dentre estes, destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos 

(inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora 

que, é cliente da concessionária requerida pela Unidade Consumidora nº. 

6/1306380-5, adimplente com todas as suas obrigações, tendo sido 

notificada por suposto furto de energia, cobrando o valor de R$ 4.869,42 

(oito mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), 

em decorrência de irregularidades encontradas no medidor, onde 

supostamente estaria provocando faturamento inferior ao correto, em que 

a requerida atesta ter havido a violação do medidor de energia provocado 

pelo autor. Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da 

ANEEL. O art. 129 dispõe que: Artigo 129 - Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor” “§ 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2° Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3° Quando da recusa do 

consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 

(quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. (...) §5º - Nos casos em que houver a necessidade de 

retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora 

deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da 

retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por 

meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. Da 

análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as 

exigências da referida Resolução, porque embora tenha sido elaborado 

laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira 

causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 414/2010). Dessa forma, 

não há prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha. 

E mais, não se verifica que houve o acompanhamento ao autor na pericia 

realizada. Sobre o tema a jurisprudência é unanime: "AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO 

DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 
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de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial." (TJMT, Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - 

APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - 

COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do 

consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia 

elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente 

do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da 

atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve 

violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, 

não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 

morais." (TJMT, Ap 115297/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, 

Publicado no DJE 22/07/2014) Não se pode olvidar, ainda, que o 

consumidor é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e 

dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a 

participação do consumidor para apuração de suposta fraude por ele 

praticada, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. A 

respeito, colacionam-se os seguintes julgados: “A irregularidade no 

medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova 

produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de sua ineficácia. A fatura extraordinária resultante de aferição 

unilateral é indevida, e a sua cobrança somada à informação ao 

consumidor de que o não pagamento ocasionará suspensão do serviço e 

negativação de seu nome geram dano moral passível de reparação. O 

quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e 

compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano.” 

(Ap 31717/2017 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta 

Câmara Cível – 24.4.2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA 

– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA COBRADA POR FRAUDE 

– SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no 

medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr 

comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo 

consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do 

medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de 

diferença de consumo não faturado. A interrupção indevida no 

fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana, basta para a caracterização do dano moral, sobretudo porque 

esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (Ap 

84887/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 

“Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de 

irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao 

INMETRO que constatou que os lacres de proteção estavam intactos, 

motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no 

consumo de energia. [...].” (Ap 86796/2013 – Relatorª Desa. Clarice 

Claudino da Silva - Segunda Câmara Cível – 22.11.2013) Posto isso, a 

cobrança da multa em virtude do alegado “irregularidades encontradas no 

medidor” no valor de R$ 4.869,42 (oito mil oitocentos e sessenta e nove 

reais e quarenta e dois centavos), mostra-se indevida. No que tange aos 

danos morais, vejamos. Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a 

confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, 

comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de 

causalidade entre esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 

e 927 do Código Civil: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” "Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo." Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições 

de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da 

responsabilidade civil, ensina que: "Deste conceito extraem-se os 

requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao direito, por 

comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não 

propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada 

a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em 

terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e 

outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem 

jurídico." Compulsando os autos, verifica-se que o nome da parte autora 

não foi inserido nos cadastros restritivos de crédito, nem tampouco teve o 

fornecimento da energia suspenso. Quanto ao dano moral, para que fique 

caracterizado o dano moral é indispensável que o ato apontado como 

ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica 

do homem médio e causar-lhe prejuízo. De modo algum pode o julgador ter 

como referência para averiguar a ocorrência de dano moral, a pessoa 

extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica 

extremamente to lerante ou insensíve l .  Nesse sent ido : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 

SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 

quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TJMG. 

Julgado em 29.10.2004). A simples cobrança de valores que a ré entendia 

como devidos e a sua recusa em cancelar os débitos, obrigando a autora 

a procurar a via judicial, não ensejam danos morais, sobretudo quando 

não houve qualquer demonstração de que a cobrança tenha sido 

vexatória ou tenha exposto o requerente a qualquer dano extrapatrimonial. 

É de bom alvitre destacar que, no caso dos autos, sequer houve a 

negativação do nome do autor em cadastros restritivos de crédito ou a 

suspensão do fornecimento de energia. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Natanael da Silva Guia em desfavor da Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. tão somente para declarar indevido 

o débito ora em debate nestes autos no valor de R$ 4.869,42 (oito mil 

oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), na 

unidade consumidora 6/1306380-5. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do 

valor da causa. Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e necessárias anotações. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030713-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

ZILDA DOURADINHO SALOME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030713-05.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória 

por Danos Materiais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada por Zilda 

Douradinho Salome em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A 

e MRV Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda., com 

pedido de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de realizar 

a cobrança indevida da taxa de evolução de obra a partir do mês de abril 

do ano de 2015, bem como para que se abstenha de incluir o nome do 

autor no cadastro de proteção ao crédito e que, caso já tenha realizado a 

inclusão, para que proceda a exclusão da mesma. Consta na inicial que a 

autora, na data de 05 de dezembro de 2016, adquiriu um imóvel junto à 

requerida, localizado no empreendimento Parque Chapada Mantiqueira, 

apartamento 01, bloco 21. Aduz que há cláusula contratual prevendo que 

as correções da taxa de evolução de obra poderiam ser realizadas até a 

expedição do habite-se ou até a entrega do imóvel. Relata que a obra foi 

concluída na data de 10 de abril de 2017, todavia, informa que após a 

expedição do habite-se e entrega do imóvel, a parte autora continuou 

recebendo cobranças referentes à taxa de evolução de obra. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um imóvel 

junto à requerida, todavia, mesmo após a entrega do bem, recebe 

cobranças referentes às taxas de evolução de obras, motivo pelo qual 

pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a suspensão da cobrança dos valores, bem como para que 

se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito 

e que, caso já tenha realizado a inclusão, para que proceda a exclusão da 

mesma. Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a 

probabilidade do direito, tendo em vista a existência de contrato de compra 

e venda designando prazo para a entrega da obra, bem como termo de 

autorização de posse e continuidade da cobrança da taxa de evolução de 

obra. Presente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a autora estaria sendo lesada economicamente 

pela cobrança de taxa após a entrega do imóvel e que o não pagamento 

dos valores supostamente abusivos poderia acarretar na restrição de seu 

crédito. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. 

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida se abstenha de realizar a cobrança da 

taxa de evolução de obra a partir do mês de abril do ano de 2017, bem 

como para que se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de 

proteção ao crédito e que, caso já tenha realizado a inclusão, para que 

proceda a exclusão da mesma, até ulterior decisão do juízo, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 04/12/2018, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Outrossim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos a cópia do comprovante de endereço. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350983 Nr: 21603-48.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSC, WDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDSB, SCDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, ECLENIR FRANCISCA DE SOUZA 

SANTOS - OAB:10272, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE CARVALHO 

HAUBERT - OAB:12059/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAYNA CAROLINA 

VIEIRA KREISCHER, para devolução dos autos nº 

21603-48.2008.811.0041, Protocolo 350983, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102909 Nr: 11673-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO M. 
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MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via RENAJUD, para em 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975045 Nr: 11634-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., JAIR SERRATEL NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385/MT

 Nos termos da legislação vigente, e da determinação de fls. 214/215, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 971885 Nr: 10159-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARCT, KEYLLA REGINA SIMAS CAVALCANTE

 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

 Diante do cumprimento voluntário, impulsiono o feito para proceder a 

intimação do Requerente para, no prazo de cinco dias, manifestar nos 

autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003366 Nr: 24876-88.2015.811.0041

 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: WENDER FABRICIO RODRIGUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante da informação do cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de 

cinco dias, manifestar nos autos leiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1121105 Nr: 19305-05.2016.811.0041

 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: BIANCA CHIARAMONTI, EDUARDO ALEXANDRE 

CHIARAMONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9563/MT, SANDRA CORREA DE MELLO - OAB:19680/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Vistos, etc.Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia 25/03/2019 às 15:00 horas, para, se 

pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além 

da oitiva de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.Defiro o pedido e NOMEIO 

a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA., localizada na 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, 4º Andar, Ed. Office 

Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 78.050-000, telefone (65) 

3052-7636, para realizar a perícia necessária, o qual deverá cumprir o 

encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).Em 

15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Intime-se o Perito da nomeação, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. 

Apresentada a proposta, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestare-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, 

bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários.Designada a data e o local, intimem-se as 

partes.O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo. Após a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, certifique-se 

e aguarde-se a realização da audiência de instrução 

designada.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076290 Nr: 58106-24.2015.811.0041

 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: CARLOS ALBERTO ARRUDA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Jhony O. Silva - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986143 Nr: 16744-42.2015.811.0041

 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: MARIA DA LUZ SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.

Jhony O. Silva - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1027112 Nr: 35413-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP, EDIENES ROSA DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIÁRIO D. GONTIGIO LTDA, ÉUCLENES 

MARTINS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS 

- OAB:12.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedi, por telefone, a intimação do advogado THIAGO 

ERIKSSON DOS SANTOS para que devolva IMEDIATAMENTE os autos a 

esta secretaria, sob pena de busca e apreensão.

Márcia G Marinho – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969143 Nr: 8937-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO 

RODRIGUES, MILLENE MYTSA BRAGA, FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:19675/O, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 72, observada as formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018, às 11:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974631 Nr: 11436-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004006 Nr: 25120-17.2015.811.0041

 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: LEONILDA FERREIRA TAPAJOS, TITA MARA FERREIRA 

TEIXEIRA, FRANCYANNE FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE FAUSTINO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT, LUANA DOS SANTOS MARTINS - 

OAB:16981/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.: 1164852 Nr: 37875-39.2016.811.0041

 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: SUSAN INGRID BRASILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Jhony O. Silva - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1074456 Nr: 57315-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAUDEMIR GONÇALVES DA SILVA MEDEIROS

 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

 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.

Jhony O. Silva - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1156738 Nr: 34595-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1157172 Nr: 34743-71.2016.811.0041

 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: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E 

VIDROS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA, 

CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Jhony O. Silva - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994505 Nr: 20817-57.2015.811.0041

 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: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

ADRIANO OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA, EDNA 

BOMDESPACHO MAGALHAES FERREIRA, ERMELITA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada nos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1150705 Nr: 32014-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS MONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes (autor e réu) 

para o Mutirão MRV que se realizará no CEJUSC, localizado no Fórum da 

capital, em 10/10/2018 às 9h, sala 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004247 Nr: 25257-96.2015.811.0041

 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: JOSE NANDES DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 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 Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957286 Nr: 3709-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE PENHA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICEC - ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE 

ENSINO RENOVADO OBJETIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18213/O, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA CORREA 

- OAB:10031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, RAPHAELA 

ANDRADE ZACARIAS - OAB:352650/SP

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014563-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

IRONIDES PIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014563-17.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ironides Pio da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 31/01/2016, conforme boletim de ocorrência anexado ID – 

1929215 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) em decorrência de 

sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 1929198, 

1929200, 1929206, 1929209, 1929212, 1929216, 1929215, 1929218, 

1929221. Pela decisão (ID – 1946246), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Manifestação da parte requerida (ID – 3682195), 

requerendo a habilitação nos autos. Na contestação (ID- 4516337), alega 

à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da lide, do 

requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, fazendo menção ao princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, ainda da ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro – documentos ilegíveis. Manifestação 

da parte autora (ID- 4530523) com relação ao laudo. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 4583130), reiterando os termos da exordial 

e concordando com o laudo pericial realizado na central de conciliação. 

Conforme (ID – 4696061) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. No despacho (ID 

– 4949413) foi intimada a parte requerida para manifestar-se a respeito do 

laudo pericial, requerendo o que entender de direito. Manifestação da 

parte requerida (ID- 8219615) com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Ironides Pio da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar da alteração do 

polo passivo, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao princípio da 
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causalidade e a sucumbência autoral, ausência de documentos essenciais 

à regulação. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Ainda, REJEITO ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro, porque estão juntados ID- 

1929209. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 35.200,00 

(trinta e cinco mil e duzentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como média 50% na estrutura 

torácica”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 31/01/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente é residual em estrutura torácica, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. 

AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. 

IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO 

GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 

11.482/07. A indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, 

requer a verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis 

a demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela 

vítima, não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão 

física. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino 

Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura torácica, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ironildes Pio Da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis 

mil e setecentos e cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente média em estrutura torácica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (31/01/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 
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acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022871-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EMERSON LUIS XAVIER PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022871-42.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Emerson Luis Xavier Pinto em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 23/09/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 4456874 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 

4456868, 4456869, 4456874, 4456880. Pela decisão (ID – 4459311), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 

requerida (ID – 5775322), requerendo a habilitação nos autos. Conforme 

(ID – 5885462) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

5890482), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da 

lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela pendencia da 

finalização do requerimento administrativo. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 9427632), reiterando os termos da exordial e 

concordando com o laudo pericial realizado na central de conciliação. 

Manifestação da parte autora (ID- 9427632) com relação ao laudo. No 

despacho (ID – 11289857) foi intimada a parte requerida para 

manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que entender de 

direito. Manifestação da parte requerida (ID- 11453532) com relação ao 

laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Emerson Luis Xavier Pinto em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, boletim de ocorrência, ficha médica, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que “o 

periciado apresenta invalidez permanente média (50%) em mão direita”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A 

RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. 

APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. 

LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do 

seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a verificação, caso a 

caso, através de documentos idôneos hábeis a demonstrar sua 

ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, 

ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de 

Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, a partir do laudo 

realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez 

permanente na mão direita, em um grau médio de 50% (cinquenta por 

cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que 

corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável 

de 70% (setenta por cento), de acordo com que preceitua o inc. II do 

parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 
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caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação De Cobrança Do Seguro 

Obrigatório DPVAT movida por Emerson Luis Xavier Pinto em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial da mão direita, corrigido monetariamente data do 

sinistro (25/08/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027843-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ JUNIOR DA CONCEICAO DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027843-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TOMAZ JUNIOR DA 

CONCEICAO DUARTE Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET CELTA HATCH, placa NJK8779 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe-se o comprovante de diligência contido no Id. 14981764. Por fim, 

profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028060-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028060-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: VALDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA Verificado pela estagiária 

Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. Vistos. 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo VW - VOLKSWAGEN FOX PLUS, placa JZZ9627 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe-se o comprovante de diligência contido no Id 14893761. Por fim, 

profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028139-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ANTONIO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

CARLA LUZIA SILVA BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028139-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: CARLA LUZIA SILVA BRITO, VANDERLEI 

ANTONIO DE MAGALHAES Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que 

as custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que conforme o valor dado a causa, o Banco requer o 

recebimento de R$ R$ 44.604,06 no entanto na planilha de débitos de Id. 

14987283 não demonstra com clareza como encontrou esse valor. Desta 

feita, concedo ao autor o prazo de 15 dias, a partir da publicação desta 

decisão, para esclarecer o ocorrido, por meio da planilha de débito e, em 

sendo o caso, emendar a inicial. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028956-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO CALGARO (REQUERIDO)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028956-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: LAERCIO CALGARO, VIVIANE CARINE REZEPOKA 

CALGARO Vistos. Expeça-se mandado de intimação conforme deprecado, 

valendo a cópia da deprecada de mandado. Insta consignar a gratuidade 

de justiça informado pelo juízo da VARA CÍVEL DE NOVO PROGRESSO- 
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PARÁ, conforme consta na precatória. Após, devolva-se ao juízo de 

origem com as nossas homenagens. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de setembro 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028629-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER MILLER DOS SANTOS CORREA (REQUERIDO)

JOAQUIM INACIO CORREA NETO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

JOAQUIM INACIO CORREA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028629-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: JOAQUIM INACIO CORREA NETO & CIA LTDA - ME, 

JOAQUIM INACIO CORREA NETO, HELDER MILLER DOS SANTOS CORREA 

Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Vistos. Deverá o requerente promover ao 

depósito de diligência no prazo de 15 dias, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 

4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de inércia quanto a qualquer 

uma das determinações por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC. Cumprido, proceda-se valendo a cópia da deprecada 

de mandado, para intimação e demais atos ao endereço: - Rua 93, n° 33, 

Bairro: CPA IV, Cuiabá-Mt. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029077-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO(A))

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029077-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA 

FARIA Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência de 

comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de setembro de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028691-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RIBEIRO MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028691-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: DANIEL RIBEIRO MARQUES Vistos. Tratam-se os autos 

de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em 

face de DANIEL RIBEIRO MARQUES. Em pesquisa ao Sistema PJE, 

constata-se que tramitou perante o juízo da 2ª Vara Especializada em 

D i re i to  Bancár io  ação  de  busca  e  ap reensão  n ° 

1021723-93.2016.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 29 de novembro de 2016 e 

extinta aos 08 de maio de 2017 sem resolução do mérito com fulcro no Art. 

485, I ante a inércia do autor quanto a emenda da inicial. Desta feita, 

verifica-se que a competência para processar e julgar a presente ação é 

do juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 

286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: 

(...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029118-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029118-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: LUCIANO RODRIGUES DE FARIAS Vistos. 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A em face de LUCIANO RODRIGUES DE FARIAS. 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° 

1002809-44.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 02 de fevereiro de 2017 e 

extinta aos 24 de maio de 2017 sem resolução do mérito com fulcro no Art. 

485, I ante a inércia do autor quanto a emenda da inicial. 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, 6 de 

setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029096-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA CASTRO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029096-10.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA CASTRO Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029028-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOVAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - ME (EXECUTADO)

WAGNER LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029028-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ACOVAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - ME, 

WAGNER LIMA CARVALHO Vistos. Compulsando os autos, constato a 

ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, posto que 

o documento ID.15301228, não tem vinculação a guia a ser expedida pelo 

Tribunal e obrigatoriamente deve ser juntado aos autos com a quitação. 

Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 

15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de 

setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026806-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA MARTINS COSTA FIGUEIREDO (RÉU)

DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP (RÉU)

REINALDO MARTINS COSTA FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026806-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP, ANA 

CAROLINA MARTINS COSTA FIGUEIREDO, REINALDO MARTINS COSTA 

FIGUEIREDO Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas 

foram devidamente recolhidas. Vistos. Conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 

212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de setembro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026444-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

F. F. LOPES DA SILVA E CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026444-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: F. F. LOPES DA SILVA E CIA LTDA - ME, HERNANDO PEREIRA 

DA SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente 

o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, 

de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de setembro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029220-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI - ME (RÉU)

ELOISA ALMEIDA CURVO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029220-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI - ME, ELOISA ALMEIDA 

CURVO Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Vistos.JÁ TEM CUSTAS Compulsando os autos, 

constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. 

Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 

15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de 

setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000887-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SAB LTDA (REQUERIDO)

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a parte autora, devidamente intimada, 

deixou de cumprir integralmente o que lhe fora determinado na decisão de 

ID 12083481. Sendo assim, procedo à intimação da parte autora para 

apresentar o INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, 

BEM COMO DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU 

A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, sob pena de retorno desta Deprecata ao 

Juízo de origem, conforme previsto no artigo 393, §2, da CNGC. 

Cuiabá-MT, 21 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: 1014382-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI ROSA MARTINS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, 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 Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 21 de 

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: 1024842-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (RÉU)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 14346107 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037280-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA NOVAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 14461904 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 21 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: 1006518-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (AUTOR(A))

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 14388764 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 21 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: 1000964-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE (ADVOGADO(A))

DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA (RÉU)

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA (RÉU)
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CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 14496426 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 21 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: 1015608-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

RAPHAEL SILVA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

14588320. Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420313 Nr: 6291-61.2010.811.0041

 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: ARLINDO GOMES LEITE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS FREDERICK 

DA S. I. DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

6291-61.2010.811.0041, Protocolo 420313, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 900869 Nr: 30506-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABREU LIMA REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios ajuizada 

por Ricardo Neves Costa, Flávio Neves Costa e Raphael Neves Costa em 

face de Abreu Lima Representações Ltda ME.

Às fls. 112 os exequentes pugnaram pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada.

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 aos exequentes, desta feita, defiro o pleito e, 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 parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 

359,77 que será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a 

decisão de possíveis arguições da executada (art. 854, § 3º do CPC).

Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIMO A EXECUTADA, via DJE, 

para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta 

bancária (R$ 359,77) no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do 

mesmo artigo.

Sem prejuízo, intimo os exequentes para se manifestarem acerca da 

pesquisa realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no mesmo prazo acima e/ou requerer o que entender de 

direito, tudo sob pena de arquivamento do feito e desbloqueio do montante 

penhorado via BacenJud.

Após, concluso para deliberações e/ou transferência para a Conta de 

Depósitos Judiciais, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812956 Nr: 19438-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANDRADE DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação Revisional em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por ELIANE ANDRADE DE ARAUJO SILVA em face de 

BANCO PANAMERICANO S/A.

Verifica-se dos autos que o executado foi intimado para promover ao 

pagamento às fls. 93, contudo, quedou-se silente como se vê às fls. 95, 

razão pela qual, HOMOLOGO o cálculo apresentado por Eliane Andrade de 

Araujo Silva às fls. 89/91.

A exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos financeiros do 

executado, através do BACENJUD às fls. 91.

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 credora, 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 

exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 9.340,65 que será 

transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições do executado (art. 854, § 3º do CPC).

Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIMO o executado Banco 

Panamericano, via DJE, para que se manifeste acerca do bloqueio 

realizado em sua conta (R$ 9.340,65), no prazo de 05 dias, conforme 

preconiza o § 3º do mesmo artigo.

Empós, com ou sem manifestação das partes, retornem-me os autos 

conclusos para deliberações e transferência dos valores à Conta de 

Depósitos Judiciais, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 394295 Nr: 29785-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 195 de 584



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: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALBINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16.168-A/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB:10.921

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Cassia de Araujo Souza, OAB/MT 10921/O, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a devolução dos autos código 394295, numeração única 

29785-86.2009.811.0041, bem como, no mesmo prazo, informar o motivo 

de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de aplicação 

do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137792 Nr: 26478-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL WILLIAN FIGUEIREDO WAQUED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍSA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14.839 MT, VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - OAB:14613

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Heleno de Figueiredo da Costa Marques, OAB/MT 15583, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a devolução dos autos código 1137792, 

numeração única 26478-80.2016.811.0041, bem como, no mesmo prazo, 

informar o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob 

pena de aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima 

mencionado, comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825867 Nr: 31832-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL BATISTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Intimação da parte autora para , no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca do pleito da Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 895261 Nr: 26695-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILE AUTO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, 

WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Intimação da parte autora para se manifestar-se acerca dos embargos à 

execução de fls. 29/32, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 384540 Nr: 20575-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCINDO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSK - OAB:10.896, 

LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte requerido para no prazo de 15(quinze)dias, 

manifesta-se acerca do preito de fls. 243/245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420304 Nr: 6288-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALVES RODRIGUES - 

OAB:826/RO

 Intimação da parte autora para se manifestar-se quanto ao peito de fls. 

183, bem como, dar o devido prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 448294 Nr: 21871-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 OAB/SP

 Vistos, etc.

Procedam-se à juntada das petições constantes da capa dos autos 

(Protocolos nº 417279/2018 datado de 20/04/2018, 428714/2018 datado 

de 24/04/2018, 428730/2018 datado de 24/04/2018 e 459479 datado de 

02/05/2018.

Em primeiro lugar, INDEFIRO, por ora o levantamento dos valores 

vinculados aos autos.

Ademais, ante as manifestações das partes e certidão da contadoria, 

NOMEIO o perito GERSON FANAIA PEREIRA, fone 3023-7223, e-mail 

fanaiar@terra.com.br, para que proceda a necessária aferição/liquidação, 

intimando-o para apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 dias.

Em seguida, intime-se a BV Financeira que efetue ao pagamento dos 

honorários, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio on line.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

do início dos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792489 Nr: 46587-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 
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OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc...

Ante a juntada da procuração de fls. 135, com o fito de evitar nulidades 

futuras, procedo ao cadastramento do causídico Sérvio Tulio de Barcelos.

Intimo o Banco do Brasil para, no prazo de 15 dias cumprir o disposto às 

fls. 168.

"Vistos, etc. Iniciando a fase de liquidação de sentença, intimo o Banco 

Bradesco, por meio de seus patronos (via DJE), para que promovam ao 

depósito do valor devido (fls. 164), atualizado até a data do pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, nos termos do art. 523 do 

CPC/2015. Em caso de inércia dos executados, retornem-me os autos 

conclusos para homologação do cálculo e demais deliberações. 

Cumpra-se."

Após, concluso para realização do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 453703 Nr: 25417-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISON SIQUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT FOMENTO CARD, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITOS - VISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI - 

OAB:23171O, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, JOÃO CELESTINO BATISTA NETO - OAB:11367/MT, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MARCO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056 MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação revisional em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A 

em face de GEISON SIQUEIRA COSTA, portanto, procedam-se as devidas 

alterações. Ante o contido às fls.327v., oficie-se quanto a revogação da 

liminar.Em observação ao primeiro parágrafo da decisão de fls. 421 e que 

os argumentos de fls.423, devem ser apreciados pela pessoa jurídica 

competente, encaminhe-se cópia das fls.415/419, 421/421v, fls.423 e 

deste despacho à OAB para que sejam tomadas as medidas que 

entenderem pertinentes ao caso.No mais, inexistem valores depositados 

nos autos, conforme extrato da conta dos depósitos judiciais, portanto, 

não conheço do pedido de fls.428.Por fim, apesar de não ser um múnus 

do Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis de serem 

penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do devedor 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 se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de 

arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

credor no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se 

de direito disponível, arquive-se a presente ação com as anotações e 

baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde 

já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

CREDOR INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO DEVEDOR.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1278396 Nr: 1370-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAKANO NAKANO LTDA - ME, PRISCILLA GONCALVES 

CANDIDO NAKANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:4.466/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução apresentado pela Defensoria Pública, 

como curadora especial da parte ré/embargante, citada via edital.

Procedo a anotação do causídico da instituição financeira e intimo o Banco 

ora embargado, por meio de publicação no DJE, para impugnação no prazo 

de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se a parte embargante, mediante vista dos autos à Defensoria, para 

manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1169332 Nr: 39849-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAKANO NAKANO LTDA - ME, PRISCILLA 

GONCALVES CANDIDO NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 59 e, de conseguinte, procedo à 

transferência do bloqueio via BACENJUD (fls. 45) para a Conta de 

Depósitos Judiciais.

Não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – 

TP, oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização e 

vinculação do valor contido no ID informado no extrato em anexo.

Após, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ, 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, via edital mediante publicação na forma 

do art. 257 do CPC, 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 da parte credora, na forma disposta na petição de fls. 59 – BANCO 

BRADESCO, CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, AGÊNCIA Nº 4040, CONTA 

CORRENTE Nº 1-9, BANCO 237.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1288932 Nr: 4605-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDYSON MARTINS ALVES, DEISE DE FÁTIMA 

ALMEIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EREMITA LAURA AS SILVA 

OURIVES - OAB:12744, LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - 

OAB:12.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:11060-AOAB/MS

 Vistos etc.

INTIMO A EMBARGANTE, por meio de publicação no DJE, para no prazo de 

05 dias comprovar o pagamento das custas de distribuição, na forma 

apontada às fls. 12, sob pena de extinção.

APÓS O CUMPRIMENTO DA FORMALIDADE ACIMA, CUMPRA-SE O QUE 

SEGUE:
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 Há de se ter em vista que, nos termos do § 3º do art. 917 do CPC, ante a 

arguição de excesso de execução, compete à parte a apresentação da 

memória do cálculo indicando o valor que entende correto.

De tal sorte, tenho como válido o cálculo exibido no bojo da exordial, como 

se infere às fls. 09, em obediência ao requisito em comento.

Intimo o embargado, por meio de publicação no 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.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 311829 Nr: 18290-16.2007.811.0041

 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): BRILHANTE GÁS LTDA, NADIR FERNANDES 

DA COSTA, DIVINO BRILHANTE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADOI - 

OAB:16.904A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209/A, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a juntada do documento de 69, defiro a alteração do polo ativo, 

passando a constar ITAPEVA VIII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Por verificar que até a presente data os executados não foram citados, 

em regular impulso oficial procedeu-se a busca de seus atuais endereços 

por meio do sistema Infojud, ocasião em que se obteve êxito (extratos em 

anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido 

no endereço: Rua 27, Nº 08, Quadra 44, Setor 5, Cpa 3, 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).

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio 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.: 30542 Nr: 19172-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRANORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FIBRA LTDA, VAGNER LUIZ PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT, WÁLLACE 

ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da cópia da petição constante da capa dos autos 

(protocolo nº 1283058 de 16/02/2018 e 1322297 de 03/08/2018).

Compareceu aos autos o Sr. Ailton Bordin manifestando seu interesse 

quanto ao bem de matrícula nº 38.397 – CRI do 5º Ofício da Comarca de 

Cuiabá/MT.

A Fibranorte requereu a nova avaliação do imóvel, assim como o credor 

(petição constante da capa dos autos).

Pois bem.

Em primeiro lugar, NÃO CONHEÇO do requerimento de protocolo nº 

1322297 de 03/08/2018, haja vista o deferimento da cessão às fls. 183.

Em segundo lugar, intimo o credor para que traga aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel e a planilha atualizada do débito em 15 dias, bem 

como se manifeste quanto ao requerimento de fls. 214/216.

Tudo cumprido, ante o decurso do tempo, determino a realização de nova 

avaliação do bem, assim, expeça-se o necessário mandado de avaliação 

do bem imóvel indicado às fls. 58, nos termos dos artigos 870 e 873, inciso 

II, do Código de Processo Civil/2015.

Para tanto, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, promover ao 

depósito das diligências para o cumprimento dos mandados expedidos 

(avaliação e intimação quanto aos executados) nestes autos, 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).

 Ademais, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo e/ou 

qualquer outra medida protelatória, sob pena de extinção por manifestou 

desinteresse.

Sem prejuízo, consigno que em atenção ao ofício advindo da Justiça 

Federal (fls. 150), em caso de remanescer algum valor quanto à 

expropriação do bem em comento, o valor deverá ser reservado àquele 

Juízo para quitação de dívida fiscal (extrato em anexo).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1031910 Nr: 37691-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELO SAUDE E BELEZA LTDA, CLAUDIO 

ANDRE CANABARRO RODIGHERI, ELOINA OKAZAKI RODIGHERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 7547

 Vistos etc.Considerando que todos os executados se deram por citados 

ao constituir causídicos nos autos (fls. 130/132), certifique se houve a 

propositura tempestiva dos Embargos à Execução, haja vista a sua 

afirmação de que os Embargos serião protocolados conforme 

determinação legal, bem como, requereu a suspensão da penhora on 

line."RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL - HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA - 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - NULIDADE - COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO PELA JUNTADA DE PROCURAÇÃO AOS AUTOS - 

PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO ,e se a 

vedação de honorários à Defensoria Pública ocorre somente nesse 

sentido, havendo possibilidade inclusive de honorários em face de 

Fazenda Pública distinta, evidente a possibilidade de fixação de honorários 

à instituição por se tratar o caso concreto de ação de indenização entre 

particulares. (Ap 22336/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 19/06/2018)"Nada obstante, em que pese o teor da 

manifestação de fls. 127, por não ser possível verificar qual a pretensão 

do credor, considerando o valor executado e o fato de os bens matrícula 

51.415 e 90.989 já possuírem gravame de hipoteca e de alienação 

fiduciária, em favor do mesmo credor, intimo o Banco do Brasil S/A para 

manifestar a sua pretensão, com a atualização do cálculo do débito.Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 68355 Nr: 188-87.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença quanto aos 

honorários advocatícios arbitrados na sentença de fls. 35/36, prolatada 

aos 20/07/2001, sem êxito na citação do réu quanto a esta nova fase.

Considerando o desinteresse do credor, que deixou de impulsionar os 

autos, solvida a prestação jurisdicional, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117499 Nr: 17686-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Considerando que a documentação encartada pelo peticionante IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A às fls. 

66/78 não foi apta à demonstrar a cessão de créditos noticiada, INDFIRO o 

pedido de substituição processual.

No mais, ante as circunstâncias apresentadas, revela-se imprescindível a 

realização de audiência para tentativa de composição, posto que incumbe 

ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo, ou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, nos termos 

dos artigos 139, inciso V, designo o dia 14/11/2018, às 17h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes da designação supra, via publicação desta decisão no 

Diário de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 828188 Nr: 34049-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUTIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

- ME, UBIRATAN ALVES DE SOUZA, JUBER FELIX MEDIAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8862/MT

 Vistos etc.

Considerando que a documentação encartada pelo peticionante IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A às fls. 

132/145 e 146/159 não foi apta à demonstrar a cessão de créditos 

noticiada, INDFIRO o pedido de substituição processual.

No mais, revogo em parte a ordem judicial de fls. 124 para determinar que 

a publicação do edital de citação, com prazo de 20 dias, deverá ser 

publicado apenas uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor, nos moldes do artigo 257, inciso I, do e, decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 141714 Nr: 26198-66.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEBRAL COMERCIAL LTDA-ME E OUTROS, 

MARLUCIA MACHADO MIRANDA, MAURO MACHADO MIRANDA, LUCIMAR 

MELO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,bem como do veículo Ford F250 XL, Ano 1999, Placa BQX-7036 de 

propriedade do executado Mauro Machado Miranda, servindo, os extratos 

que seguem, como termo de penhora, bem como as avaliações nos 

moldes do valor da Tabela Fipe (extratos em anexo).Desta feita, intime-se 

a executada Marlucia Machado Miranda da penhora e avaliação de seu 

veículo Hyundai HB20, Placa PYQ-9625, via mandado, a ser cumprido no 

endereço: Rua Guatambu, Nº 59, Bairro: Jardim Gramado, nesta 

cidade.Outrossim, CITE-SE E INTIME-SE o executado Mauro Machado 

Miranda desta ação e da penhora e avaliação de seu veículo Ford F250, 

Placa BQX-7036, via carta precatória com prazo de 120 dias, a ser 

cumprida no endereço: Rua do Cascudo, Nº 990, Bairro: Centro, 

Sapezal-MT, (DEVENDO ATRAVÉS DESTE O SR. MEIRINHO LOCALIZAR A 

DEVEDORA LUCIMAR MELO MIRANDA - citando-a).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).No mesmo prazo, deverá o 

exequente recolher as custas de distribuição da missiva, bem como o 

valor relativo a diligência, do Meirinho naquela Comarca, comprovando-as 

nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior 

encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da celeridade 

processual, tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse e baixa 

das penhoras efetuadas via sistema Renajud.Em caso de silêncio, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Em sendo infrutíferas as 

diligências, quanto a Mauro e Lucimar, dê-se vista ao douto Defensor 

Público na qualidade de Curador Especial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 70221 Nr: 1448-59.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NOROESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MARTIGNAGO LTDA., 

VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA DO CARMO VIANA - 

OAB:16184

 Vistos, etc.

Ante transcurso do tempo desde a apresentação da presente ação (31 

anos) sendo que ficou suspenso por 12 anos, intimo o Banco para que se 

manifeste acerca da arguição de fls. 148/149, bem como, quanto a 

prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias, sob pena de anuência 

tácita.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 744797 Nr: 41872-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, VICTORAZZO E LOUSADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1298910.

 Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por BANCO IATÚ UNIBANCO S/A em face de 

VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, F. G. COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA-ME e VICTORAZZO E LOUSADA LTDA.

Em primeiro lugar, intimo o causídico BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO para, no prazo de 15 dias acostar aos autos 

procuração/substabelecimento que demonstre seus poderes para estar 

em juízo em nome da Instituição Financeira.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens das devedoras passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens das devedoras 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 se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do credor no que tange 

as pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.

Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DAS DEVEDORAS.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 877508 Nr: 15120-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE ARRUDA, NEUZA MARIA 

FIGUEIREDO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO 

FIGUEIREDO DE ARRUDA - OAB:9423 MT, FLAVIO LUIS FIGUEIREDO DE 

ARRUDA - OAB:12814

 Vistos etc.

Juntem-se as petições que estão na contracapa, protocolo PEA 1307448 

de 01/06/2018 e PEA 1320307 de 27/7/2018.

Do cotejo dos autos, observo que esta Execução foi distribuída aos 

28/03/2014 com amparo no Instrumento Particular de n. 398864/3, de 

27/11/1991, destinado a aquisição de bem imóvel.

Considerando que está em curso na 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, autos n. 34635-86.2009.811.0041, código 402485 tramita a ação 

de revisão do mesmo contrato, atualmente na fase de cumprimento de 

sentença com a expressa ordem de intimação dos executados para 

pagamento, revela-se manifesta a conexão de ações, posto que o teor 

das decisões emanadas naquele feito possui direta relação a este.

Demais disso, imperioso se faz destacar que, não obstante o anterior 

posicionamento jurisprudencial dominante, até então aderido por este juízo, 

de inexistência de conexão entre as ações de revisão contratual e as 

ações de Execução, com o advento do novo Código de Processo Civil 

ocorreu a alteração, decorrente de lei, de alteração deste posicionamento, 

senão vejamos o disposto no art. 55:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico;”

Feitas essas considerações, por ser manifesta a conexão entre as ações, 

bem assim a prevenção do juízo em que atualmente tramita a ação 

revisional em fase de cumprimento de sentença, declino da minha 

competência para processar e julgar a matéria e, com amparo legal no 

dispositivo de lei em comento, determino a remessa destes autos à 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, para apensamento aos autos n. 

34635-86.2009.811.0041, código 402485.

Posto isso, encaminhem-se os autos à 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 795864 Nr: 2207-12.2013.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OSMAR HANSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1310953.

Ante a indicação de novo endereço, bem como considerando o depósito 

de diligência a ser juntado, expeça-se mandado de busca, apreensão e 

citação, a ser cumprido no endereço: Rua 30, Nº 16, Bairro Jardim 

Industriário, nesta cidade.

Após, encaminhe-se o mandado ao DCM para cumprimento.

Em caso de diligência infrutífera, salienta-se que o processo será 

convertido em execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 636-65.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B. LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Oficie-se a conta dos depósitos judiciais, para vinculação do valor 

enumerado na petição a ser juntada a este caderno processual.

Intimo a Defensoria Pública para em 15 dias manifestar quanto aos seus 

honorários advocatícios.

Por fim junte-se a petição que está na contracapa, protocolo 1320182 de 

26/07/2018, na qual a instituição financeira autora, em cumprimento à 

ordem judicial de fls. 358, reiterada às fls. 364 e 377, efetuou a 

consignação judicial de R$ 33.283,00, afirmando não ter localizado o 

paradeiro do veículo, tampouco a documentação que comprove a sua 

venda.

De tal sorte, intime-se o douto Defensor Público e, considerando a 
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necessidade de intimação do réu para manifestação quanto ao valor 

consignado e por ter sido este citado via edital, determino a sua intimação 

pelo correio, para manifestação no prazo de 15 dias, no endereço 

localizado por meio do convênio INFOJUD, qual seja: R DOS FESTEJOS, 

3513, APTO 103, COND GAR VI, BAIRRO GOSTA E SILVA, PORTO VELHO 

RO, CEP 76801-000, anexando a este, cópia desta decisão, da petição 

inicial, sentença e acórdão prolatados, bem assim cópia da petição a ser 

acostada aos autos (protocolo 1320182).

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 81998 Nr: 9215-26.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO MURAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Vistos, etc.

 O Banco desde 2003 não regulariza o polo passivo, atuando em evidente 

atentado à dignidade da justiça, com pedidos diversos, sem o condão do 

solucionar dita pendência, sendo admoestado às fls.195 - 29/09/2016, da 

possibilidade de aplicação da multa do artigo 77 do CPC, no caso de 

descumprimento do comando judicial e principalmente com pedido de 

dilação de prazo, visto o tempo transcorrido.

Não se poderia esperar outro comportamento do autor que em 06/2016 

pediu dilação de prazo,, em 10/2016 mais 180 dias, inovando às fls.203 de 

que Oswaldo Murad "ao contrario do noticiado nos autos, não ocorreu o 

falecimento do requerido", ou seja, após o transcorrer de 15 anos, que 

levou para apurar os herdeiros, de forma totalmente desleal, faz o 

requerimento de fls.203/204, motivo pelo qual aplico a multa do artigo 77, I, 

II, III, IV e VI do CPC, em 20% do valor da causa em favor do Estado.

Ademais, apesar da competência da parte em dar regular andamento ao 

feito e não fazer uso de ilações, tenho que no extrato em anexo a 

existência de Habilitação de Crédito em que é requerido o espólio de 

Oswaldo Murad (arrolamento de bens e outros incidentes não 

especificados, que foram instaurados e distribuídos na 2ª Vara – Foro de 

Presidente Venceslau - autos nº 0008908-48.2006.8.26.0483 e demais 

vinculados), assim, intimo o Banco para que traga aos autos a certidão de 

óbito do executado, assim como o nome dos herdeiros, no prazo de 30 

dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse no prosseguimento 

do feito.

 Saliento que novo pedido de dilação de prazo e outro que não seja a 

solução do acima contido, dará azo a aplicação de nova multa, 

considerando, que o judiciário não é parte do processo, para solucionar 

os atos de competência do autor.

Assim, com a juntada da certidão de óbito, venham-me os autos conclusos 

para deliberações.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748635 Nr: 302-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG, Nelson Willans Fratoni Rodrigues - OAB:11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante o teor da manifestação por negativa geral apresentada às 

fls. 119/120, nota-se que o douto Curador Especial, firmou a nulidade da 

citação por falta de pesquisa e de consequência da pretensão constritiva, 

no entanto, a certidão de fls. 74, a pesquisa de fls. 85, quando foi citada a 

pessoa jurídica e quanto a Edison a afirmação de que se encontra em 

lugar incerto e não sabido, portanto, regular a citação ficta de fls. 113/115.

Intime-se o dout Defensor Público.

Ademais, intimo o exequente para que traga aos autos a planilha 

atualizada de débito e as matrículas atualizadas dos imóveis que possui 

interesse na penhora (fls. 73), no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1110449 Nr: 14845-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CARDOSO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813713 Nr: 20182-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MOTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Jucinei da Silva Nunes, OAB/MT 11.799, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a devolução dos autos código 813713, numeração única 

20182-47.2013.811.0041, bem como, no mesmo prazo, informar o motivo 

de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de aplicação 

do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 766900 Nr: 19692-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS BATISTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Intimação da parte requerido(a)para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 125/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 153299 Nr: 7304-08.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS LTDA, 

IVANI SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, PEDRO DE MOLLA - 

OAB:200.708/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O pedido de fls.320 primeiro e segundo parágrafos indefiro, posto que 

isolado da realidade dos autos.

Indefiro o pedido de ofício de fls.321, posto se tratar de ato de sua 

competência.

Intimo o exequente para que traga aos autos a planilha atualizada de 

débito e as matrículas atualizadas dos imóveis que possui interesse na 

penhora, no prazo de 15 dias.

Indefiro o requerimento de fls. 321 concernente na inserção do nome dos 

requeridos no rol “dos maus pagadores”, ante a inexistência de 

comprovação que tal procedimento não foi realizado pelo credor, tudo sob 

pena de extinção.

Após, em caso de silêncio, intime-se via correio, para cumprir em 05 dias, 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 36684 Nr: 21262-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO FERREIRA FILHO - ME, PEDRO 

FERREIRA FILHO, IRACI VILELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELYODORA CAROLYNE 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:Def. Pública, SHERLOCK HOLMES DA 

SILVA - OAB:4.237-B/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente para ingresso de novo causídico, necessário que venha 

com substabelecimento do anterior e/ou revogação dos poderes 

conferidos ao anterior, no entanto, o Banco autor, não cumpre esse 

mister, dando azo a manutenção dos anteriores e quando ocorre tumulto a 

comunicação à OAB se faz necessária.

No mais, ante o novo endereço do inventariante Evandro apresentado pelo 

Banco exequente às fls. 166, determino à realização da citação/intimação 

do inventariante/herdeiro, no seguinte endereço Rua das Perolas, nº 500, 

Ed. Miami Garden, Apto nº 1602, Bosque da Saúde, nesta cidade, para 

que no prazo de 20 dias (art. 313 do CPC/15) promova à regularização 

processual, trazendo aos autos, inclusive, a certidão de óbito do 

executado Pedro Ferreira Filho. Para tanto, deverá ser utilizada a diligência 

de fls. 171.

Sem prejuízo, INDEFIRO o requerimento de fls. 147 quanto a ressalva de 

honorários ante as arguições do patrono atual – fls. 167, devendo o 

causídico Sandro Pissini promover a cobrança por meio de ação própria.

Tudo cumprido, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 250740 Nr: 17603-73.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE TARSO ABRANCHES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALICE FRANCISCA GARCIA - 

OAB:7444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 Vistos, etc.

Ante as manifestações das partes e certidão da contadoria, NOMEIO o 

perito GERSON FANAIA PEREIRA, fone 3023-7223, e-mail 

fanaiar@terra.com.br, para que proceda a necessária aferição/liquidação, 

intimando-o para apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 dias.

Em seguida, intime-se o Banco para que efetue ao pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio on line.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

do início dos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 27214 Nr: 6027-59.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH LOUTFI KASSAB, Walid Kassab

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - OAB:11140/MS, JANAINA QUEVEDO DE REZENDE 

FRANCISCO - OAB:10914/MS, Marcelo Dallamico - OAB:10604, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRAUZIO LEIRIÃO - 

OAB:4071-MT, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - OAB:3669, MARCELO 

RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:3669/MT, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Vistos etc.

Considerando que, na forma lavrada na decisão de fsl. 383, por diversas 

vezes houve a intimação do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA, e 

este não cumpriu a ordem judicial, demonstrando a manifesta desídia da 

parte.

Nada obstante, ao se ter em vista que às fls. 375/376 a parte exibiu um 

imóvel – matrícula 58.130, com diversos gravames, determino ao credor a 

apresentação e certidão atualizada do bem, e ainda para manifestar se 

possui interesse em sua penhora.

No mesmo prazo, proceda a regularização do termo de cessão, na forma 

noticiada, bem assim apresente pedidos visando a satisfação do seu 

crédito, sob pena de extinção.

No mais, faço constar que, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens do devedor, 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 do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 346341 Nr: 16590-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILTON PERICLES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 Intimação da parte requerido para manifestar-se quanto aos argumento do 

credor de fls. 148/149(nos termos da decisão de fls. 150,§3º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 142006 Nr: 26565-90.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO BENITEZ, DENNIS RODRIGUES DE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para Impugnar no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152651 Nr: 6789-70.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. ECON. E CRÉD. MÚTUO PROF. ENG., ARQ., 

AGRON. GEO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANGELICA AMARAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, HELIO PALMA DE 

ARRUDA NETO - OAB:10270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Gavioli - 

OAB:10194, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 Vistos, etc. Em primeiro lugar, ante o teor do petitório de fls. 165 fica 

esclarecido que a devedora Ana não faleceu.Ademais, ACOLHO a prova 

emprestada quanto à perícia realizada nos autos de código nº 152669 

(que tramita nesta Vara Especializada) de fls. 145/159, assim, EXPEÇA-SE 

carta precatória à Comarca de Itiquira/MT, para PENHORA, AVALIAÇÃO, 

INTIMAÇÃO e demais atos expropriatórios, consignando que o valor atual 

da dívida é de R$23.423,21 – fls. 166.Para tanto, CONCEDO o prazo de 15 

dias para a juntada do comprovante de diligência e demais custas de 

distribuição, que deverão ser comprovadas nos autos, sob pena de 

extinção. Saliento que o envio da missiva se dará via Malote Digital.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).Outrossim, (...) 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, bem como traga aos autos a matrícula atualizada do imóvel que 

possui interesse na penhora, no prazo de 15 dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823226 Nr: 29337-74.2013.811.0041

 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 DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca do pleito da Defensoria Pública, bem como, dê o devido 

prosseguimento ao feito visando a satisfação do seu crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 857819 Nr: 60048-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, SARA ANGÉLICA SABO DE OLIVEIRA, OIRAN FERREIRA 

GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Ricarte - OAB:4.411 

MT, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT

 Vistos, etc.

Vê-se dos autos que a ATIVOS S.A se manifestou às fls. 199/200 e 

205/206, requerendo a sua inclusão no polo ativo da ação em razão da 

cessão dos créditos, contudo, deixou de fazer prova do alegado.

 Assim, tratando-se de direito disponível, ante o término da prestação 

jurisdicional e ausência de pedido de cumprimento de sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 921976 Nr: 44537-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA LAURA 

LTDA, PAULO FABRINNY MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DI GIORGIO BECK - 

OAB:44311/RS, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:43187/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se nos 

termos da Decisão de fls.97, para efetuar o pagamento dos Honorários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 730883 Nr: 26978-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA CRISTINA CAPATO, CINTIA COMERCIO DE 

CAMINHÕES E REVESTIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016/MT, CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:2175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5.699-B/MS

 Nos termos da decisão de fls. 180, proceda-se intimação das partes, no 

prazo COMUM de 15(quinze)dias, para manifestar-se acerca do laudo 

pericial de fls. 182/196.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 68574 Nr: 1254-34.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença quanto aos 

honorários advocatícios arbitrados na sentença de fls. 49/51, prolatada 

aos 18/04/2002, sem êxito na citação do réu quanto a esta nova fase.
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Considerando o desinteresse do credor, que deixou de impulsionar os 

autos, tratando-se de direito disponível e, solvida a prestação jurisdicional 

com a sentença, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1035249 Nr: 39206-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C TAPAJOZ SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a documentação de fls.172/197, defiro a substituição do polo ativo 

para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO, procedendo as 

anotações devidas.

Intimo o causídico Fernando Augusto Vieira de Figueiredo para, no prazo 

de 15 dias acostar aos autos procuração/substabelecimento que 

demonstre seus poderes para estar em juízo em nome do Fundo de 

Investimentos.

No mesmo prazo, deverá o exequente promover ao depósito da diligência 

para cumprimento do mandado de citação no endereço obtido às fls. 158, 

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), tudo sob pena de extinção do 

feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente (Fundo), 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.: 993620 Nr: 20258-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 

JOSIAS DA SILVA JESUS, ADCELI NOBRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Às fls. 86/88 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 5.321,57 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos executados (art. 854, 

§ 3º do CPC).Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, proceda-se a 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO JOSIAS DA SILVA JESUS, via mandado, a 

ser cumprido nos endereços: Rua I-9, Nº 112, Sala 1, Bairro: Jardim Nossa 

Senhora Aparecida, bem como na Rua dos Quero Queros, Nº 17, 

Condomínio Belvedere, Bairro: Jardim Imperial, ambos nesta cidade, para 

que se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 

5.321,57) no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo 

artigo.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).Sem prejuízo, deverá ainda o exequente se 

manifestar acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem penhorados, no mesmo prazo acima e/ou requerer o 

que entender de direito, tudo sob pena de arquivamento do feito e 

desbloqueio do montante penhorado via BacenJud.Após, concluso para 

deliberações e/ou transferência para a Conta de Depósitos Judiciais, se 

for o caso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1225536 Nr: 13294-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GRAÇA HOLZ - ME, MARIA DA GRAÇA 

HOLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Intimação das partes Embargantes para, manifestar-se acerca da 

Impugnação fls. 19/31 no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 21135 Nr: 7403-51.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Terezinha Fontes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o requerimento de fls. 210 e 211, reduza-se a termo a 

penhora do imóvel matrículo n.14.463 do Cartório do 2º Ofício da Comarca 

de Cuiabá oficiando-se para sua averbação, o qual se encontra em nome 

de MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA, cujos emolumentos serão 

recolhidos pelo exequente.

Cumprido, expeça-se mandado de avaliação, intimando o credor para 

depósito da diligência em 15 dias, sob pena de extinção.

Transcorrido, intime-se via correio com AR, para proceder em 05 dias com 

a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 981532 Nr: 14804-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, JUVENIL 

PAULINO DA CRUZ, NILDIANE LOPES COELHO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT- 9228

 Vistos etc.

Observo que os réus apresentaram Embargos à Execução em apenso – 

autos código 1281375, que foi recebido sem efeito suspensivo, mister se 

faz o prosseguimento do curso desta ação.

De tal sorte, faço constar que, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens da parte devedora, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 
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penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 240853 Nr: 806-37.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIRES JULIO DE MORAES, NEURACY GOMES 

F. DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a prescrição 

intercorrente da pretensão executória e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1135956 Nr: 25541-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KAZUO NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

1135956.

Considerando o imóvel dado em garantia da presente execução, por ora, 

indefiro o pleito de penhora on line de ativos financeiros em nome do 

executado.

Desta feita, intimo a exequente para, no prazo de 15 dias acostar aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel matrícula 33.032, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 110494 Nr: 1630-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. - BIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ EDSON PIRES DE OLIVEIRA, 

MARIA ZÉLIA BRITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:OAB/MT 6667

 Vistos, etc.

Primeiramente defiro o pedido de fls.215, regularizando o polo ativo 

passando a constar CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO 

MÚLTIPLO S/A, com as anotações de praxe.

Intimo o exequente para manifestar quanto aos argumentos do Espólio às 

fls.263/264v, no prazo de 15 dias.

Independentemente do ato acima, expeça-se mandado de remoção, haja 

vista que o bem fora penhorado com a avaliação por meio da tabela FIPE, a 

ser cumprido no endereço descrito às fls. 264, utilizando-se, para tanto, a 

diligência de fls. 267.

Ademais, INTIMO o causídico do espólio para que traga aos autos a 

necessária procuração no prazo de 15 dias.

 Sem prejuízo, nada obsta ao exequente promover às averbações nos 

termos do art. 828 do CPC/2015, cuja certidão deverá ser requerida na 

secretaria do Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 701488 Nr: 36109-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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): VALDIR GOMES ME, VALDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Jonemar Sayd Pinto, OAB/MT 18852, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a devolução dos autos código 701488, numeração única 

36109-58.2010.811.0041, bem como, no mesmo prazo, informar o motivo 

de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de aplicação 

do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 5181 Nr: 2875-42.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA., 

JOSE ARI DE ALMEIDA, ANTÔNIO MARCONI RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. PAULO HUMBERTO 

BUDÓIA - OAB:3339-A, SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - 

OAB:5649-MT

 Vistos, etc.

Ante transcurso do tempo desde a interposição da presente ação (21 

anos) e a ausência de movimentação desde abril/2002 a 05/2014 (fls.82), 

intimo as partes para que se manifestem acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias, sob pena de anuência 

tácita.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 888465 Nr: 22217-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, FRANCISCO 

EDÊNIO NOBRE, CARLOS JOSÉ ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Junte-se a documentação que está na contracapa dos autos, petição de 

28/02/2018 - Protocolo nº 205906; petição de 03/04/2018 - protocolo nº 

342147; e petição de 19/04/2018 - Protocolo nº 411280.

Proceda-se a alteração do polo ativo para CHINA CONSTRUCTION BANK 

(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, como requerido às fls.174 e reiterado às 

fls.182.

INTIMO a exequente para solver as diligências de fls.112 - R$275,44 de 

07/2016 devidamente atualizada. Em caso de inércia intime-se a Meirinho 

às providências para receber seu crédito.

Desta feita, considerando que, como comprovado por meio da 

documentação que segue, exibida pela parte exequente, de que o 

INDEA/MT e também a MARINHA DO BRASIL não fornecem informações 
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senão por ordem judicial, DEFIRO o pleito de expedição de ofícios aos 

aludidos órgãos.

Expeça-se ofício ao INDEA-MT com o fito de obter informações acerca de 

possíveis rebanhos em nome do executado, assim como à MARINHA 

MERCANTIL DO BRASIL em MATO GROSSO (endereço contido às fls. 174, 

alínea “d”) para que informe a este Juízo Especializado sobre a existência 

de embarcações de propriedade do devedor PAULO ALVES PALHANO.

Com as respostas dos ofícios, intime-se o credor para se manifestar em 

15 dias.

 Outrossim, ao fazer novo levantamento no Renajud não consta mais no 

veículo placas HTQ9524 - alienação fiduciária.

Após o cumprimento da formalidade acima, DEFIRO o pedido de vista dos 

autos firmado por meio da petição protocolo 411280, na forma das 

prerrogativas dispostas no Estatuto da OAB, no entanto saliento não ser o 

caso de devolução de prazos, posto que a "Massa Falida de Grupal 

Agroindustrial S/A" não é parte nesta ação. Por tais razões, deixo de 

incluir o nome dos causídicos indicados nesta petição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 768249 Nr: 21132-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA SILENE SOARES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Intimação da parte autora para manifestar-se quanto o pagamento de fls. 

308/310, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1136271 Nr: 25732-18.2016.811.0041

 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: EZIO GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 (...)DEFIRO ao autor os benefícios da justiça gratuita.Não obstante a 

determinação de fls. 169, da melhor análise dos autos, verifica-se que já 

havia sido determinado ao Banco pela conciliadora do Procon/MT às fls. 

38, a exibição de todos os contratos firmados junto ao requerente, 

portanto, dispensável o prévio requerimento administrativo, razão pela 

qual, acolho o pleito de fls. 171/174. Desta feita, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já DETERMINO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA com relação aos documentos em que o 

consumidor possui hipossuficiência em sua produção, quais sejam, todos 

os contratos firmados junto ao Banco Santander S/A, bem como o extrato 

atualizado da dívida.Ademais, pleiteia o autor em tutela de urgência pela 

autorização de retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), concernente aos débitos que englobam a presente ação, 

contudo, caso se encontre caracterizada a sua inadimplência, pelo 

simples ajuizamento da ação de revisão de contrato, não cabe ao juízo 

impedir o direito da instituição financeira em anotar seu nome em 

cadastros restritivos de crédito(...)É sabido que a conciliação, a mediação 

e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo(...)Feitas essas considerações, intimo as partes, para 

comparecerem à audiência de conciliação que designo para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 16h30, fazendo-se constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex.Saliento que cabe 

às partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com 

poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC).No que tange à intimação do autor, 

salienta-se que este é assistido pela douta Defensoria Pública, a qual 

deverá ser intimada pessoalmente.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 67228 Nr: 368-79.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE DE FÁTIMA PINHEIRO MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:4.575 - MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARQUES DE ARAÚJO 

- OAB:OAB/MT 3.049

 Vistos etc.

Trata-se de ação em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA quanto aos 

honorários advocatícios, com início no ano de 2001 (fls. 320), da decisão 

que transitou em julgado em 23/11/1999 (fls. 307).

Por verificar que a última manifestação dos credores se deu no ano de 

2002 (fls. 328), olvidando as diversas manifestações posteriores, 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.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 795315 Nr: 1647-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB: OAB/MS 

11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manfestar-se quanto ao pleito de fls. 131, 

bem como, dar o devido prosseguimento ao feito no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 388044 Nr: 23705-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE ABOU BORGES, SANDRA ABOU 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 105, observando-se que, apesar de a localização 

de valores na conta da executada Sandra quando do envio do pedido de 

informações de fls. 67, constata-se na manifestação de fls. 31/36 que a 

referida executada recebe apenas seu salário na conta do Banco do 

Brasil, por ser servidora da Prefeitura Municipal.

Outrossim, da melhor análise dos autos, tendo em vista os pedidos de 

suspensão nos moldes do artigo 921, III do CPC., e que o único bem 

encontrado pertence a executada citada via edital, via de consequência o 

móvel, não será localizado, persistindo, assim, a ausência de bens 

penhoráveis.

Desta feita, defiro o pedido e determino a suspensão do caderno 

processual, por inexistência de bens passíveis de penhora, conforme 

artigo supra mencionado.

Por fim, faço constar que o desarquivamento, estará vinculado a indicação 

de bens livres para continuidade da execução, sob pena de aplicação da 

multa do artigo 77 do CPC.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1281375 Nr: 2229-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, JUVENIL PAULINO DA 

CRUZ, NILDIANE LOPES COELHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 Vistos etc.

Primeiramente intimo os Embargantes para regularizar sua representação 

trazendo procuração, posto que só a empresa o fez, porém, sem 

demontração de que o outorgante tenha poderes para tanto, devendo 

apresentar sua razão social, tudo no prazo de 15 dias.

Há de se ter em vista que, nos termos do § 3º do art. 917 do CPC, ante a 

arguição de excesso de execução, compete à parte a apresentação da 

memória do cálculo indicando o valor que entende correto.

De tal sorte, tenho como válido o cálculo exibido no bojo da exordial, como 

se infere às fls. 08, em obediência ao requisito em comento.

Intimo o embargado, por meio de publicação no DJE, para impugnação no 

prazo de em 15 dias. De conseguinte, desentranhe-se a contrafé 

acostada às fls. 35/39, devolvendo-a ao subscritor.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 378286 Nr: 14383-62.2009.811.0041

 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 RIBAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT, SABRINA LEPPINSK ROMIO - OAB:12.017/MT

 ....No entanto, da redação constante no “Protocolo de Cisão de Sociedade 

de Advogados” de fls. 246/248, extrai-se às fls. 247 que os honorários 

advocatícios que não se enquadrem nas especificidades ali insertas 

devem ser rateados em igual proporção – 50% a cada parte.De tal sorte, 

mantenho a anotação de ambos os réus como causídicos da instituição 

financeira, para fins de recebimento da verba de sucumbência objeto 

desta fase processual.No mais, considerando o disposto na certidão de 

fls. 272, , faço constar que, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens do devedor, 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 do executado passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intimem-se ambos os 

CAUSÍDICOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 73820 Nr: 933-43.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, SÉRVIO TÚLIO 

DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIS CAMPOS OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, 

SCHEILA MARIA OLIVEIRA PREZA MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS para, no 

prazo de 15(quinze) dias, se manifestar quanto ao despacho de fls. 

423/423- verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 832972 Nr: 38493-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLNEY REGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/MT, 

JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - OAB:17.074A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora para manfestar-se quanto ao pleito de fls. 119, 

bem como, dar o devido prosseguimento ao feito no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 371950 Nr: 8613-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GALICE SPOLIDORO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, considerando-se que a presente ação foi formulada 

pela pessoa jurídica descrita na exordial, incabível a realização de 

penhora em nome de seu sócio.

Com efeito, vê-se dos autos que foram realizadas todas as pesquisas 

com o fito de localizar bens passíveis de serem penhorados, todavia, 

sobejaram infrutíferas, razão pela qual o pleito de fls. 319/323 não merece 

prosperar.

Assim, INDEFIRO o requerimento de fls. 319/323 e, ante a inexistência de 

bens passíveis de serem penhorados, o

 ARQUIVAMENTO do feito é a medida que se impõe.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 910758 Nr: 37382-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDYSON MARTINS ALVES, DEISE DE 

FÁTIMA ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 
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- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA 

DE SENA - OAB:12.067/MT

 Vistos etc.

Ante os termos da certidão de fls. 66, determino o desentranhamento da 

petição de fls. 37, firmada pelo advogado DIEGO DA COSTA MARQUES, 

sem procuração nos autos, na forma disposta às fls. 38.

No mais, observo que o credor foi intimado para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e quedou-se inerte.

Desta sorte, intime-se a instituição financeira, via correio com aviso de 

recebimento, para assim proceder em 05 dias, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse, não sendo acolhidos pedidos meramente 

protelatórios, que darão azo a aplicação da multa do artigo 77 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994043 Nr: 20516-13.2015.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ANDRADE ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 Vistos etc.

Ante as circunstâncias apresentadas, revela-se imprescindível a 

realização de audiência para tentativa de composição, posto que incumbe 

ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo, ou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, nos termos 

dos artigos 139, inciso V, designo o dia 14/11/2018, às 17h30, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes da designação supra, via publicação desta decisão no 

Diário de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 956955 Nr: 3545-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER ANDRADE ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Intimo o causídico da parte ré para, no prazo de 15 dias, apresentar 

instrumento procuratório, regularizando sua representação processual 

nos autos, sob pena de decreto de revelia, na forma do art. 76, § 1º, II, do 

CPC.

No mais, aguarde-se a audiência designada no apenso código 994043.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819110 Nr: 25397-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ SANTOS MACIEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:21.336/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA a Execução código 819110, o que faço com amparo legal no art. 

924, II, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por MARIA JOSÉ SANTOS MACIEL DA CRUZ em face de HSBC 

BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, para condenar o embargado ao 

pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, 

atualizados com juros de mora de 1% ao mês, computados da citação (art. 

240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contados 

desta decisão (Súmula 362/STJ).Condeno a instituição financeira, em 

ambos os feitos, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa na execução 

e da condenação nos Embargos. Transitada em julgado, sem manifestação 

das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2.017.Dr. Paulo Sergio Carreira 

de SouzaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1140748 Nr: 27717-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÃO NOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-EPP, MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN, FERNANDO 

CESAR DURIGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Intimo o embargado, por meio de publicação no DJE para impugnação no 

prazo de em 15 dias.

Considerando a informação prestada pelos embargantes de que o título 

executivo n. 40/01341-3 foi alterado para o n. 18/03167-6, intimo a 

instituição financeira para, no prazo de resposta, prestar esclarecimentos 

acerca do contrato apontado de n. 18/03167-6, bem assim para 

apresentar planilha de atualização da dívida, observando os pagamentos 

noticiados por meio dos extratos bancários de fsl. 61/100.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intimem-se os embargantes para manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 728470 Nr: 24395-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA, JOÃO 

HELTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB:357590, 

Marco André Honda Floes - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Vistos etc.

Verifico que o causídico Marco André requereu às fls.148 os honorários 

sucumbenciais, no entanto, os novos advogados incluíram essa verba no 

cálculo devido, portanto, intimo para esclarecer em 15 dias.

Considerando a ausência de instrumento procuratório, intimo o causídico 
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CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, por meio de publicação no DJE, para 

regularizar sua representação processual nos autos no prazo de 15 dias, 

sob pena de desentranhamento de seus requerimentos.

Após o cumprimento do ato acima, há de se ter em vista que, na forma do 

artigo 7º do CPC, “É assegurada às partes paridade de tratamento em 

relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de 

defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, 

competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

De tal sorte, aliado à regra constitucional insculpida no inc. LV do art. 5º 

da Carta Magna, cumprida a formalidade pelo credor, determino a 

intimação da parte ré para manifestação, no prazo de 15 dias, quanto ao 

pleito de fls. 375/384.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 271152 Nr: 2904-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. C. FERREIRA ME, MAURO YAMASHITA, 

NEIFE PAZ DE ALMEIDA GODOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695, 

SAMER CLEMENTE - OAB:6269

 Vistos, etc.

Diante do pleito de fls. 276, a realização de bloqueio on-line é a medida que 

se impõe. Consigno, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT.

O procedimento sobejou exitoso (extrato anexo), com a indisponibilização 

da quantia R$62.085,95 em nome de BANCO, que deverá ser transferida 

para conta dos depósitos judiciais após a decisão de possíveis arguições 

do executado, nos termos do art. 854, § 3º do CPC/2015 (Incumbe ao 

executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros).

 Com feito, nos termos do artigo 854, §2º do NCPC (Tornados indisponíveis 

os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente), intimo o Banco, via DJE, para 

que se manifeste acerca do bloqueio realizado nos autos no prazo de 05 

dias.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

transferências dos valores ao SISCONDJ e demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 321098 Nr: 22866-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERFRIG - DISTRIBUIDORA DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos da decisão de fls. 190, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca 

do laudo pericial às fls. 194/195.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746358 Nr: 43564-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DE ARRUDA SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, INTIMO o Banco para que traga aos autos o extrato 

completo quanto aos pagamentos efetuados pela requerente, no prazo de 

15 dias, sob pena da aplicação de multa nos termos do art. 77 do Código 

de Processo Civil.

Empós, remetam-se à contadoria nos termos da decisão de fls. 155 e, com 

a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Consigno que atualmente o montante vinculado perfaz a quantia de 

R$13.291,93.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738818 Nr: 35414-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA, MANOEL PEREIRA DE 

PAULA, JENNIFER NEVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:15763-A/PA, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação ordinária condenatória em fase 

de cumprimento de sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de D PAULA NAUTICA, MANOEL PEREIRA DE PAULA e JENNIFER 

NEVES DE PAULA.Às fls. 147 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 3.493,85 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos executados (art. 854, 

§ 3º do CPC).Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIMO O 

EXECUTADO MANOEL PEREIRA DE PAULA, via DJE, para que se 

manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 

3.493,85) no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo 

artigo.Faço constar que não foi realizada pesquisa dos ativos financeiros 

no nome da empresa, haja vista que em pesquisa ao sistema Infoseg, 

verificou-se a alteração de sua razão social, bem como do quadro 

societário, razão pela qual, intimo o exequente para se manifestar em 15 

dias.Sem prejuízo, deverá o exequente se manifestar acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no 

mesmo prazo acima e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito e desbloqueio do montante penhorado via 

BacenJud.Após, concluso para deliberações e/ou transferência para a 

Conta de Depósitos Judiciais, se for o caso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 881129 Nr: 17489-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA, SYLLAS DE LIMA, 

ISMAEL BAENA CASTILLO, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA 

CASTILLHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se a juntada da petição que está na contracapa, protocolada aos 

13/06/2018 sob nº 626093, no qual pleiteia o credor a penhora do imóvel 

matrícula 86.111 – 2º Serviço Notarial, no entanto os devedores atá agora 
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não foram citados.

 Expeça-se o TERMO DE ARRESTO quanto ao imóvel, procedendo o 

exequente nos moldes do artigo 844 do CPC., comprovando no prazo de 

15 dias.

Do cotejo dos autos, observo da certidão de fls. 75 que os executados 

ELIZABETH e SYLLAS não foram localizados pessoalmente para citação 

no endereço da exordial, não obstante conste que estes ali residem, 

informação corroborada pela pesquisa de fls. 182e 183. De tal sorte, 

cumpra-se o mandado de citação no mesmo endereço da exordial.

INTIMO o Banco para comprovar o recolhimento das diligências em 15 dias, 

sob pena de extinção, observando que em caso de silêncio deve ser 

intimado via correio para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação.

CASO seja infrutífera, CUMPRA-SE o que segue, procedendo a citação 

desses também via edital.

Quanto aos demais, ante as pesquisas efetuadas, inclusive via INFOJUD 

(fls. 100/104), sem êxito em sua localização, determino a citação ficta dos 

executados TRYON, ISMAEL e MARIA DO SOCORRO.

Desta feita, expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716404 Nr: 10286-48.2011.811.0041

 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): ELAINE MOREIRA SILVA, WAGNER REWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação ordinária condenatória em fase 

de cumprimento de sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de D PAULA NAUTICA, MANOEL PEREIRA DE PAULA e JENNIFER 

NEVES DE PAULA.Às fls. 147 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados.(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 3.493,85 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos executados (art. 854, 

§ 3º do CPC).Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIMO O 

EXECUTADO MANOEL PEREIRA DE PAULA, via DJE, para que se 

manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 

3.493,85) no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo 

artigo.Faço constar que não foi realizada pesquisa dos ativos financeiros 

no nome da empresa, haja vista que em pesquisa ao sistema Infoseg, 

verificou-se a alteração de sua razão social, bem como do quadro 

societário, razão pela qual, intimo o exequente para se manifestar em 15 

dias.Sem prejuízo, deverá o exequente se manifestar acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no 

mesmo prazo acima e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito e desbloqueio do montante penhorado via 

BacenJud.Após, concluso para deliberações e/ou transferência para a 

Conta de Depósitos Judiciais, se for o caso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120912 Nr: 19179-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃO NOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA-EPP, FERNANDO CESAR DURIGAN, MARIANA PERINI 

BRASIL DE PAULA DURIGAN, FERNANDO CESAR DURIGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549-0, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 Vistos etc.

Constato que foi nomeado bens à penhora às fls.119/122 e o Banco 

manifestou-se de forma negativa quanto a essa pretensão e requereu o 

Bacenjud.

No entanto, considerando a relevância das informações prestadas pelos 

executados às fls. 119/ss., bem assim nos Embargos código 1140748, 

revela-se imprescindível a realização de audiência para tentativa de 

composição, posto que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

conciliação.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo, ou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, nos termos 

dos artigos 139, inciso V, designo o dia 14/11/2018, às 16h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes da designação supra, via publicação desta decisão no 

Diário de Justiça.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027360-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.P ESPINDOLA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027360-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: A.P 

ESPINDOLA EIRELI - ME Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, PLACA FWM5010 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 
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requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe-se o comprovante de diligência contido no Id 14893761. Por fim, 

profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022323-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022323-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WILSON DIAS DOS SANTOS Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que 

as custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo VW 

- HYUNDAI, MODELO HB20, PLACA QCR2921 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 
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verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe-se o comprovante de diligência contido no Id 14893761. Por fim, 

profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031279-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA TANIGUCH DE MORAIS SIMLER (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031321-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHEFFERSON BOA SORTE MACEDO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031279-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA TANIGUCH DE MORAIS SIMLER (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031329-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELLE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031385-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENA SIMOES SPERINI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1031256-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUS MACEDO SENDESKI (RÉU)

METODIO SENDESKI (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023947-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA (EXECUTADO)

BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDUARDO SOARES DE SA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026251-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINALDO MARIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 212 de 584



do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000848-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

JECKSON VIEIRA FAUSTINO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010239-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDANS LOPES COM. E SERV. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

THIAGO FERNANDO SOTOSKI LOPES (EXECUTADO)

WANESSA SOTOSKI LOPES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019811-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POINT JOIAS SERVICOS E REPARACAO EM JOIAS E RELOGIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

ALEX NUNES VALLE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017632-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

JOSE FERMINO DE JESUS (EXECUTADO)

PAULO CEZAR DE ARAUJO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011250-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNO VINICIUS COSTA SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031556-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020476-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (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: 1023095-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIR VELOSO (EXECUTADO)

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021352-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LICIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Assim, intime-se o autor 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. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18
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Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1020716-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS (ADVOGADO(A))

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (REQUERENTE)

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerente indicar 

número correto de CNPJ da conta informada, haja vista que está 

incompleto, para a expedição de alvará, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017882-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011819-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GONCALO NUNES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada, no prazo legal e após, analisarei pedido de constrição judicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022998-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI ARINOS DE CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003556-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004669-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

CARIMBOS MATO GROSSO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo e 

após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

 

: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018754-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS (ADVOGADO(A))

ATENAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Intimação 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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020081-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Cite-se e intime-se da apreensão como postulado pelo 

autor.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 
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recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022120-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EMBARGANTE)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EMBARGANTE)

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031555-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA BURNEIKO BARCELOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar 

pleiteada Defiro na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

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)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023942-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022057-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAOAN MURILLO PEREIRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009956-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPINDOLA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015357-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023095-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIR VELOSO (EXECUTADO)

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (EXECUTADO)
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NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001090-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY PADILHA DA CRUZ (EXECUTADO)

R P DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021239-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR VIAPIANA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022409-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN HENRIQUE FELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019664-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

ROBERTA VERA FERREIRA MIRANDA (EXECUTADO)

SCANDALO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-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 apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027628-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZAIDE SOARES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação 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)

 

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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014421-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

LARISSA MARIA LEMOS BAGG (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EMBARGADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS (EMBARGADO)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA HIPOLITA LEMOS (EMBARGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostados aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022867-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013212-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CECATO VERA (EXECUTADO)

CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora apresentar demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo legal.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 984890 Nr: 16280-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAINA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação de fls. 470/474, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1063428 Nr: 52532-20.2015.811.0041

 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): HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1120806 Nr: 19123-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LACERDA BELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA 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.: 1127939 Nr: 22119-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para manifestar sobre pedido de fls.242/243 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1104847 Nr: 12498-66.2016.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIAO EDUARDO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 367585 Nr: 5616-35.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

A matéria tratada é referente ao recebimento de expurgos inflacionários, 

assim deverá ser cumprido o Ofício STJ n. 374/2018-CD2S, informando 

que o colegiado da Segunda Seção do dia 14.03 e 11.04.2018, determinou 

a suspensão de todos os processos relacionados a este matéria.

Assim, Determino a suspensão do feito que deverá aguardar em arquivo 

ulterior deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770197 Nr: 23200-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PERCIO DIAS MATOS, LUIZ PERCIO DIAS 

MATOS, ELEN AUXILIADORA PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:19.337-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 787596 Nr: 41500-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 Vistos, etc.

Converto em penhora o depósito de fls.198/199, proceda-se vinculação.

Após, intime-se da penhora e diga o credor e certifique-se sobre 

manifestação como dtereminado à fl.194 parte final.

Em seguida, conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1129764 Nr: 22911-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL TERRAPLAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 Vistos, etc.

Antes de cumprir o mandado de fl.212, certifique-se sobre manifestação 

do autor como determinado à fl.211 e intime-o para manifestar no prazo 

legal, sobre pedido de fls.215/227.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 390154 Nr: 25589-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES 

RODRIGUES, JUSCELINO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LUIZ AUGUSTO 

MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, JOSÉ ALEXANDRE GOLEMO - 

OAB:7634/MT, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 Fica o advogado Dr. Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, inscrito na 

OAB/MT sob o n° 14.992-A, devidamente intimado para retirar a petição 

desentranhada das fls. 591/615 dos autos, na Secretaria desta vara, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 900943 Nr: 30533-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULETTO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, ALLAN BARCELO FERREIRA, CLAUDIA PAULETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1015627 Nr: 29996-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cuiabá - OAB:

 Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Cobrança e ACOLHO em parte o 

pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, apenas para fixar a taxa de juros dos saldos devedores 

cartão de crédito nº5523 xxxx xxxx 5721, anunciado na inicial, desde sua 

origem a taxa de juros mensal em 2,5% ao mês, em substituição as taxas 

aplicadas nas faturas de fls.14/22. Deverá a parte requerente apresentar 

novo cálculo do débito, devidamente atualizados a partir da citação válida, 

o qual deverá ser declarado como devido, devendo a parte requerida 

proceder ao pagamento.Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada 

parte arcará com os honorários de seu advogado.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações e retificações de estilo. 

Após, não havendo manifestação, arquive-se.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 947650 Nr: 58934-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES, KATIANA CORREA BAIA

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, KATIANA CORREA BAIA - 

OAB:21.842/MT, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405 MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Advogada Dra, Katiana Correa Baia 

inscrito na OAB/MT sob o n. 21842/MT, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida relizada 

em 04.09.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962190 Nr: 5742-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DOS SANTOS LEITE ME, RAFAEL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido Rafael para depositar os honorários periciais, no 

prazop legal, sem prorrogação, sob pena de desistência da referida 

prova.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 807538 Nr: 14009-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 822270 Nr: 28449-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES. 

- OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 876757 Nr: 14621-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX NOGUEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 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.: 940723 Nr: 55009-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PRAXEDES DA SILVA, PARA TI 

AUTOMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIE - OAB:OAB/GO 36.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

certidão acostada à fl. 359 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 310552 Nr: 17821-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VICENTE DA SILVA, YVES DA SILVA 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1064066 Nr: 52742-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Proceda-se a conversão da ação em Execução de sentença.

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.: 963584 Nr: 6314-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE FIGUEIREDO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A diligência depositada nos autos é insuficiente para cumprir o mandado 

conforme certificado nos autos, razão pela qual, o autor foi intimado para 

complementar e nada manifestou.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045646 Nr: 44205-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para manifestar sobre documentos acostados pelo 

autor de fls.355/394. Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 963986 Nr: 6508-31.2015.811.0041

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO DOURADO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 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, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13296

 Vistos, etc.

Já foi concedido nos autos a Justiça Gratuita a parte requerente.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação de 

fls.304/333, que é processado no efeito suspensivo.

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.
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Após, cumpra-se toda determinação de fl.301 e remeta-se ao E. Tribunal 

de Justiça, para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 828414 Nr: 34265-68.2013.811.0041

 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: EURICO BENEDITO DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, EDUARDO CHALFIN - 

OAB:241.287, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - OAB:147.386 

OAB SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se vinculação do depósito de fl.684.

Intime-se as partes da chegada dos autos neste Juízo e o autor do 

depósito e informar se tem como satisfeito com a obrigação. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1333814 Nr: 16410-03.2018.811.0041

 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: ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, ANSELMO SAUDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se a possibilidade de plano de conceder a 

tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, 

como do risco de resultado útil ao processo.

No caso a parte autora demonstrou que está na posse do bem antes da 

citação da parte executada do processo conexo, possuindo razão em 

manter-se na posse do bem até julgamento da lide. De plano há como 

afirmar a veracidade de tal fato.

Trata-se de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, defiro a tutela urgência para manter a parte autora na 

posse do bem, até julgamento da ação, suspendendo o andamento do 

processo executivo em apenso.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação.

Assim, citem-se para responderem, constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 377870 Nr: 14007-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL LUIZ DE ALMEIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUBANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Diante do exposto, homologo o Laudo Pericial de fls.301/329, para surtir 

seus efeitos legais, reconhecendo que a parte autora pagou à maior o 

valor de 6.772,08(seis mil, setecentos e setenta e dois reais e oito 

centavos), qual foi apurado em 10/09/2013, para surtir seus efeitos 

legais.Remeta-se o feito ao Contador para atualizar o valor aplicando tão 

somente a correção monetária pelo INPC e após, procedam-se as partes a 

c o m p e n s a ç ã o ,  c o m o  p o s t o s  n o  v .  A c ó r d ã o . A p ó s , 

arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 928957 Nr: 48698-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem sucesso e 

não há alteração.

Assim, deverá o autor indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal. 

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 854850 Nr: 57367-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 807046 Nr: 13521-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMAR DE MORAES VARELLA ME, NELMAR 

DE MORAES VARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Ao contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 790075 Nr: 44114-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LUIZ MONTEIRO CATELAN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Ao contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 946300 Nr: 58190-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYSE TAVARES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1091596 Nr: 6836-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO RIBEIRINHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 29823 Nr: 363-28.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAHAMAS - AR CONDICIONADO LTDA, 

ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES, RICARDO MOURA DE ARAÚJO, 

LARICIA MELHORANÇA REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:1731, 

SALADINO ESGAIB - OAB:

 Vistos, etc.

Concedo ao autor o prazo legal para depósito de diligência. Após, 

cumpra-se mandado expedido.

Cumpra-se.

 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:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128088 Nr: 22195-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B DIAS E CIA LATDA, RAFAEL BADOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão de fl.104 aplico a multa do artigo 774 inciso V do CPC, 

em 5%(cinco por cento) do valor do débito.

Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823175 Nr: 29290-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEBORBA - SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014013-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA COSTA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão por dez dias sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Decisão 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão por dez dias sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036935-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANY RENATA CACERES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO BERTAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Expeça-se alvará como determinado nos autos, em favor do 

autor. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

digam-se. Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando devolução da carta 

precatória independente de cumprimento. Cumpra-se. Cuiabá,

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021421-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO (ADVOGADO(A))

RILDO ALVES BEZERRA (EMBARGANTE)

OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME (EMBARGANTE)

ELISABETE APARECIDA ALVES BEZERRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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, 21.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037030-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

JUSTINO ALVES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018000-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DA COSTA (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Associe-se ao feito 

indicado na inicial. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de 

plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado 

útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta 

do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. 

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, 

denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros 

processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008801-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OLIVEIRA PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031555-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA BURNEIKO BARCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 
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(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024531-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Antonio Pereira Leite, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Para Declarar Nulidade Contratual de 

Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela contra o Banco BMG S.A., 

postulou inicialmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Alegou que é aposentada e que foi procurada por funcionários da 

requerida para a oferta de um empréstimo consignado. Asseverou que no 

dia 24/05/2012, teve creditado em sua conta corrente do Banco do Brasil 

via TED- o valor de R$ 1.185,00 (um mil cento e oitenta e cinco reais). 

Informou que a parte requerida se comprometeu em enviar, 

posteriormente, por meio postal, cópia do contrato, porém nunca recebeu 

a referida. Esclareceu que teve descontada a primeira parcela do aludido 

empréstimo no valor de R$ 68,71 (sessenta e oito reais e setenta e um 

centavos) em sua folha de pagamento com a denominação Cartão BMG, e 

que, Inicialmente ignorou a forma como os descontos vinham sendo feito, 

pois tinha obtido o crédito, porém passado algum tempo começou a 

questionar a Instituição Financeira, pois adquiriu o empréstimo consignado 

para pagamento de 36 parcelas. Sustentou que solicitou empréstimo 

consignado e não cartão de credito com desconto mínimo e que, nunca 

utilizou cartão de credito do Banco BMG, e que já pagou 75 parcelas com 

valores aproximado de R$ 68,71 (sessenta e oito reais e setenta e um 

centavos), que somam o valor de R$ 5.153,25 (cinco mil e cento e 

cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos). Aduziu sobre a 

abusividade da taxa de juros contratados na época, pois para a 

modalidade de Empréstimo Consignado era de 2,59%. Elucidou sobre a 

prática abusiva e a da falta de informação ao consumidor. Requereu a 

conversão do Cartão de Crédito Consignado Para Empréstimo 

Consignado-revisão de cláusula de juros abusivos, bem como a 

condenação da parte requerida no pagamento de danos morais no importe 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pugnou para que em sede de tutela seja a 

parte requerida compelida de inserir a divida no cadastro de proteção ao 

credito; bem como seja determinada a suspensão dos descontos a título 

de cartão de credito consignado; que a requerida traga aos autos o 

contrato original. Requereu que seja declarada nula a operação de cartão 

de crédito consignado, convertendo-a em empréstimo consignado ou 

revisão, bem como os valores excedentes cobrados/descontados do 

salário seja restituído em dobro ou subsidiária de forma simples. Pretende 

a inversão do ônus da prova. Juntou documentos nos ids. Num. 14574397 

- Pág. 1/ Num. 14575170 - Pág. 2. A justiça gratuita foi negada nos termos 

da decisão de id. Num. 14575892 - Pág. 1, razão pela qual a parte 

requerente manifestou nos ids. Num. 14577443 - Pág. 1/ Num. 14577562 - 

Pág. 1, obtendo a justiça gratuita no id. Num. 14600525 - Pág. 1. O pedido 

de tutela de urgência foi negado no id. Num. 14600525 - Pág. 1. Em 

resposta (id. Num. 12471093 - Pág. 1/Pág.15), o requerido fez uma síntese 

da demanda. Informou que a parte requerente firmou com a requerida o 

Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de 

Crédito e Débito BMG de número 5313.0411.9439.2010 e que realizou 

saque autorizado no valor de R$ 1.371,00 (três mil setecentos e setenta e 

um reais), conforme TED. Asseverou sobre a validade do contrato e de 

seus efeitos, ficando as partes adstritas ao seu cumprimento. Destacou 

sobre a ausência de dano moral e ser incabível a repetição de indébito e 

da inviabilidade da inversão do ônus da prova. Pugnou pela improcedência 

dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 

15142234 - Pág. 1/Num. 15142385 - Pág. 26 e ids. Num. 15307745 - Pág. 

1/Pág.6. A parte requerente apresentou réplica à contestação (Num. 

15447608 - Pág. 1/Pág.18), ratificando os termos da inicial e pugnando 

pela procedência dos pedidos. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se o presente de Ação 

Para Declarar Nulidade Contratual de Indébito, Danos Morais e 

Antecipação de Tutela contra o Banco BMG S.A. Requereu a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela para que o Banco seja compelido a 

abster de efetuar desconto a título cartão credito no salário do requerente; 

Oficiar a fonte pagadora para suspender os descontos a título de cartão 

de credito consignado no salário do requerente consumidor; Determinar 

que o banco abstenha de inserir a dívida no cadastro de proteção ao 

credito; Determinar que o requerido exiba contrato original da operação em 

demanda; Exiba extrato mensais das faturas cartão crédito, comprovante 

de entrega e recebimento do cartão e informe saldo devedor atual. Roga 

para declarar nula a operação de Cartão Crédito Consignado, convertendo 

- o em empréstimo consignado ou revisão de cláusula de juros abusivos 

como também já demonstrado. Condenação do requerido nos danos 

morais no valor de R$ 10.000,00; Requer que os valores excedentes 

cobrados/descontados do salário seja restituído em dobro ou subsidiária 

de forma simples, valor este que deverá ser demonstrado no cronograma 

físico financeiro a ser elaborado pelo banco com base na taxa de juros de 

empréstimo consignado que esse juízo entender adequado. Que os 

valores excedentes do valor total apurado de R$ 6.633,78, ou de forma 

simples R$ 3.336,89 que deverá ser restituído, com inversão do ônus da 

prova e procedência da ação. Em resposta (id. Num. 12471093 - Pág. 

1/Pág.15), informou que a parte requerente firmou com a requerida o 

Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de 

Crédito e Débito BMG de número 5313.0411.9439.2010 e que realizou 

saque autorizado no valor de R$ 1.371,00 (três mil setecentos e setenta e 

um reais), conforme TED. Destacou sobre a ausência de dano moral e 

asseverou ser incabível a repetição de indébito e da inviabilidade da 

inversão do ônus da prova. Pugnou pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Compulsando os autos verifica-se que está pronto para 

receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou 

pericial, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I 

do Novo Código de Processo Civil. Razão pela qual, passo ao julgamento 

antecipado da lide. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão 

do ônus da prova, posto que não há dificuldade ou impossibilidade da 

parte requerente produzir provas para comprovação de suas alegações, 

até porque, a matéria é de direito e documental, não necessitando 

proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e também, os 

documentos necessários para o julgamento da lide encontram-se nos ids. 

Num. 14574729 - Pág. 1; Num. 14574899 - Pág. 1/ Num. 14574972 - Pág. 1; 

Num. 15142234 - Pág. 1/ Num. 15142309 - Pág. 2. Em questão de fundo, 

percebe-se que o requerente pretende seja declarada nula a operação de 

cartão de crédito consignado, convertendo-a em empréstimo consignado; 

repetição de indébito e indenização por danos morais. Alega o requerente 

que o empréstimo realizado foi na modalidade empréstimo consignado e 

não como cartão de crédito consignado. Contudo, como podemos verificar 

no comprovante de TED apresentado nos autos (id. Num. 15142247 - Pág. 

1) e em uma das faturas acostadas aos autos (id. Num. 15142264 - Pág. 

1) a parte requerente utilizou o cartão para a realização de saque em 

dinheiro o valor de R$ 1.185,00 (um mil cento e oitenta e cinco reais. Não é 

só, pelo termo de adesão firmada pela parte autora do ID 15307745, foi 

demonstrado que aderiu ao cartão de crédito de forma expressa, pois ali 

os dados e valores depositados em sua conta, prevê claramente tratar-se 

de “Característica da Operação/Cartão BMG CARD”. Portanto, não 

procede seu argumento de que não foi contratado o crédito depositado em 

seu favor tratar-se de cartão. Ademais, a parte autora não trouxe 

elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização com o 

saque demonstrado aos autos. Pelo contrário, colacionou o comprovante 

de transferência eletrônica efetivada em sua conta corrente, onde foi 

disponibilizado o dinheiro, conforme extrato bancário juntado no id. Num. 

14574729-Pág.1. Inclusive, a própria parte autora autoriza o saque 

conforme se constata diante do Termo de Adesão à Consignação em 

Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização 

para Desconto em Folha, no item IV- Características da Operação / Cartão 

BMG CARD, item L (id. 15307745 – Pág.2. Sem falar que a parte autora 

autoriza também o desconto para pagamento correspondente ao mínimo 

da fatura mensal do cartão de crédito em sua remuneração, conforme 
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anuído no contrato, na cláusula XI – Condições para Cartão de Crédito (id. 

Num. 15307745 – Pág.4). Portanto, não há como declarar nula a operação 

de Cartão Crédito Consignado, como pretendido pela parte requerente. 

Improcedente o pleito. Por outro lado, não obstante às instituições 

financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não 

autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso, onde 

se constata a cobrança de taxa de juros de 4,90% ao mês, como 

constantes no contrato apresentado nos autos (Cláusula IV – item “b”). 

Mesmo a parte requerente pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo 

devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido 

pelo requerido e demais instituições financeiras. No momento que a parte 

autora paga apenas parcialmente a fatura, o restante está afeto a 

financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa 

variável de juros mensais de 4,90% e anuais de e 78,91%, completamente 

exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral. É autorizada a 

revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, 

quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo 

prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição 

Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, 

não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos. 

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a 

limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 

596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos. Assim, no 

débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados 

nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 2,50% ao mês que é a taxa 

média aplicada a esta espécie de contratação. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, em razão da alteração dos encargos aqui dirimido, 

somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença, em caso de 

ocorrência de pagamento à maior do que aqui restou decidido, deverá ser 

restituída de forma simples e atualizada. Deverá o requerido moldar a 

cobrança das faturas do cartão de crédito como acima citado, desde sua 

origem, parcelando mensalmente o débito apurado, facultando ao 

pagamento do autor. Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não 

configurado dano ou ofensa a direito de personalidade que justificasse o 

pagamento da indenização. Somente é cabível a indenização, quando 

restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o 

nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código 

Civil Brasileiro). Sabemos que o princípio da reparação civil é quando 

existe violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Até que seja liquidada a sentença, não 

há como afirmar a mora da parte autora, considerando que decorreu de 

encargos exorbitantes, para aquilatar sobre existência de débito 

pendente. Assim, “ad cautelam” concedo a tutela de urgência para que o 

requerido não mais efetue os descontos no salário do requerente para 

fins de operações atinentes ao cartão de crédito com reserva de margem 

consignável - RMC até liquidação do contrato. (Termo de Adesão à 

Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito 

Autorização para Desconto em Folha – Banco BMG N. 2075670). É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Para Declarar Nulidade Contratual 

de Indébito e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe 

os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, devendo incidir 

a taxa de juros de 2,50% ao mês no contrato de cartão de crédito 

pactuado, devendo o requerido moldar a cobrança das faturas do cartão 

de crédito como acima citado, desde sua origem. Após a liquidação da 

sentença, em caso de ocorrência de pagamento à maior do que aqui 

restou decidido, deverá ser restituída de forma simples e atualizada. 

Concedo a tutela de urgência para determinar que o requerido não mais 

efetue os descontos no salário do requerente para fins de operações 

atinentes ao Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento 

para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha 

– Banco BMG até liquidação do contrato. Ao final, havendo saldo em favor 

do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos. 

Expeça-se o necessário. Considerando que a parte autora decaiu da parte 

mínima, condeno requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, nada sendo requerido, arquiva-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

21.09.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036247-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILKER MORAES DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002888-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DE ARAUJO LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002887-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CIRIACO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813509 Nr: 19980-70.2013.811.0041

 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): VAGNER JACINTO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 959640 Nr: 4638-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1071976 Nr: 56231-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDINEI JOSÉ LEITE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RENOVO O ATO:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de revisional de contrato proposta por LIDINEI JOSÉ LEITE DE 

AZEVEDO E BANCO GMAC S/A, em que as partes informam composição 

amigável consoante termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes 

(fls.118/119) através do qual estabelecem a forma de composição da lide 

em destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748389 Nr: 50-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO GUEDES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:8773/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1129301 Nr: 22711-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA APARECIDA FRANZ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 868921 Nr: 8718-89.2014.811.0041

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOÃO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 247322 Nr: 14871-22.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do DR. ANDRÉ LUIZ C.N RIBEIRO, OAB: 12560/MT 

para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena 

de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1129427 Nr: 22783-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 424197 Nr: 8319-02.2010.811.0041

 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): CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796460 Nr: 2808-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 
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MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR BIASIN DE MORAES - ME, JOSIMAR 

BIASIN DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 750692 Nr: 2420-52.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCRED S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751544 Nr: 3300-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLOS ENGENHARIA LTDA, IRINEU TEODULO 

DA SILVA NETO, HEBE CRISTINA ALVES DAS NEVES, JOSÉ GONÇALVES 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 339121 Nr: 9734-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M.S. PINTO, CLENICE MAIA SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810925 Nr: 17417-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOVANIA BOABAID GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 900339 Nr: 30098-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070617 Nr: 55654-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFX ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME, 

FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA, JOSÉ ANTONIO 

GASPARELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1034494 Nr: 38886-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENSAR INSTITUTO PARA O 

DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO HUMANA LTDA - ME, ANTONIO 

MATOSO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA FILHO - OAB:27495/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000402-31.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido de ID 14104300, para tanto, intime-se requerido para que 

apresente, no prazo de 10 (dez) dias, o contrato original assinado pela 

requerente, para possível realização de prova pericial no mesmo. 

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de prova pericial. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 06 de setembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031380-88.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELMA GONCALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031380-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSIELMA GONCALVES DE 

CARVALHO Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar 

o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 21 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031338-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO ZARK DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031338-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SAVIO 

ZARK DA CRUZ Despacho Vistos etc. Compulsando os autos verifico que 

o banco requerente não comprovou na exordial a mora do requerido. 

Sabe-se que a notificação (via postal, com aviso de recebimento entregue 

ou instrumento de protesto) é requisito indispensável para a concessão da 

liminar na ação de busca e apreensão. Diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a 

irregularidade, acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso 

de recebimento) ou instrumento de protesto, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 21 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034563-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SANTIAGO SOARES (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018470-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL JANUARIO DE PROENCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018470-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MANOEL JANUARIO DE 

PROENCA RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Especifiquem as partes, 

no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 11 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006690-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE CARNES BOA ESPERANCA EIRELI (EXECUTADO)

ROBERTA NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA (EXECUTADO)

DELSON LEMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001015-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FERREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001015-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ERASMO FERREIRA DOS REIS 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO DESPACHO Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 11 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034278-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYSE ANA DE PAULA LEITE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005965-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA (ADVOGADO(A))

NEY JAISON PEREIRA GOBIRA (RÉU)

TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre 
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os Embargos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014345-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a embargante para manifestar 

sobre a Impugnação aos Embargos à Execução e documentos, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 844400 Nr: 48223-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIEL RIBEIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Certifico que a impugnação de fls. 120/122 apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1271833 Nr: 28263-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKE MAYOLINO & MAYOLINO LTDA-ME, 

MARCELO ABREU MAYOLINO, GRAZIELE WILKE MAYOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:OAB/MT18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da carta precatóra para comarca de origem, sendo 

que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte requerida a 

ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar aos autos o 

comprovante de pagamento das diligências para condução do Oficial de 

Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 964927 Nr: 6893-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DA SILVA JESUS, ADCELI NOBRE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS 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, a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 805047 Nr: 11514-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIONEL SANTOS SALVATICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1111410 Nr: 15271-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANE SOUZA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 421184 Nr: 6723-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMYA CRISTIANE GIACOMAZZO SOLIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, EDUARDO STEFANES SANTAMARIA - OAB:14.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto aos cálculos de fls 287/294, cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 768900 Nr: 21829-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804694 Nr: 11158-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T DE PINHO SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176/MT-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 20187 Nr: 742-32.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BIOTO, JOSÉ SEVERINO 

JOAQUIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1160524 Nr: 36161-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CHEIDA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:OAB/MT 10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:24.233, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3056

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ,tendo em vista ao contido na petição encartada aos autos as fls 75, 

verifico que não houve a devida análise aos autos, haja vista ao contido 

na Decisão Judicial de fls 74, pois NÃO CONSTA instrumento procuratório 

ao advogado que subscreveu a CONTESTAÇÃO Dr. Luiz Teru Matsunaga 

Júnior, que lhe dava capacidade postulatória para comparecer nos autos, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, encarte a referida procuração mesmohavendo novo 

procurador, sob pena de invalidar a defesa encartada aos autos, sob 

pena de considerar a parte requerida Revel, conforme consta na Decisão 

supracitada. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795101 Nr: 1428-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINÉSIO CABRAL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 709645 Nr: 2547-24.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA - HABITAÇÃO SÃOPAULO S.A DE 

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a requerida do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 117175 Nr: 6202-82.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÉLIA ABADIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254, JANAINA FERNANDES F. DE AMORIM - OAB:OAB/MT 

10548, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 

4729-A, IONEIDA ILDA VERONEZE - OAB:26.856/PR, JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAR o Banco requerido para 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 

alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de 

arquivamento do processo, no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710071 Nr: 2992-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUACI DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 
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requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 65270 Nr: 5310-81.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, BB ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO S.A., BB FINANCEIRA - CREDITO ROTATIVO - 

CHEQUE FINANCIADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILÉIA FLEURY DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos no estado em que 

se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 969204 Nr: 8967-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o banco requerido para trazer aos autos 

as cópias dos documentos requeridos, no prazo de 15 ( quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1141600 Nr: 28149-41.2016.811.0041

 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: KATIA REGI ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A, BANCO BTG PACTUAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Muszkat - 

OAB:OAB/SP222.797, CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS - 

OAB:14.153/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl 45.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1170793 Nr: 40527-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE SERRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 893447 Nr: 25529-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GERMANO CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 759673 Nr: 11989-77.2012.811.0041

 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: VILMAL DE PAULA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A, BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206.339/SP, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109730 

, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - OAB:95.502-RJ, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314-SP, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440 

MG, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto a Certidão de decurso de prazo para a resposta de 

fls 451, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1158631 Nr: 35359-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. R. DE MIRANDA - ME, DARIO FRANCISCO LANDOLFI 

SALINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/O, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:OAB/MT 10.483
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se no prazo legal quanto aos 

valores depositados de fl. 87/88, bem como quanto aos documentos de fls 

64/86, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729372 Nr: 25370-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 187.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARQUES ARAÚJO - 

OAB:3049, DIOGO EGIDIO SACHS - OAB:4894, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655/SP, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464243 Nr: 32247-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S.A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, ante 

a manifestação da contadoria bem como da manifestação da parte autora, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte executada BANCO DIBENS S/A por meio de seu procurador 

a fim de encartar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações 

referentes aos valores auferidos com a venda do veículo objeto da 

presente lide, para possibilitar a realização dos cálculos conforme consta 

na manifestação da contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 221198 Nr: 29385-14.2005.811.0041

 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): ANTERO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

DANIELE DE SOUZA, DANILA DE SOUZA, LUCAS FRANCISCO DE SOUZA, 

MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado 

02/08/2018) requer de dilação de prazo (10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746128 Nr: 43311-52.2011.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DANIELLY DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79016 Nr: 2084-39.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castro & Carvalho Ltda., VALDIR PEREIRA DE 

CASTRO, ADELAIDE C. DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 182.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 847827 Nr: 51284-87.2013.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31.618/SP, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta do endereço da executada:

 - Juliana Silva Nascimento - CPF nº 022.339.791-17.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048419 Nr: 45691-09.2015.811.0041

 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): HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

 - Hudson Antonio de Siqueira – CPF nº 240.638.511-68.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1086921 Nr: 4686-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANDRO MATOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, JOSE FRANCISCO DA SILVA - OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Defiro a consulta dos referidos dados cadastrais junto aos Sistemas 

Bacen/Jud (Banco Central) e Infojud (Delegacia da Receita Federal), do 

requerido:

- Silvandro Matos dos Reis – CPF nº 036.415.141-26.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114173 Nr: 16372-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS LTDA - EPP 

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais via Serasajud, visto 

que esse sistema destina-se a facilitar a tramitação de ofícios, e não à 

consulta de endereço.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

III – Defiro a consulta dos referidos dados pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud, e para tanto, procedo a 

consulta de endereços do requerido:

- Londrina Alimentos Ltda -Epp – CNPJ nº 07.984.135/0001-88.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071372 Nr: 55998-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA ME, DANILO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

III – Defiro a consulta dos referidos dados cadastrais junto aos Sistemas 

Bacen/Jud (Banco Central) e Infojud (Delegacia da Receita Federal), dos 

requeridos:

- Tetrans Mineração e Participaçoes Ltda Me - CNPJ nº 

07.746.627/0001-35;

- Danilo Jose da Silva – CPF nº 698.308.351-20.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1215671 Nr: 10128-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PECHARKI, CELIO PECHARKI , 

VADIOMIR PICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:56.918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 Traga o autor o CPF dos requeridos, afim de que seja analisado o pedido 

de fl. 189, possibilitando a realização da consulta de endereço junto ao 

sistemas de pesquisa.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

Decisão
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARQUES CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031323-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ANDERSON MARQUES CERQUEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 
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periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HYUNDAI/ HB 20 C PLUS 1.0, 

Ano Fabricação/Modelo 2016, Chassi 9BHBG51CAHP666403, Renavam 

001102382580, Placa QBH-3358, Cor PRETA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 21 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031224-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031224-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: AMERICA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se a parte autora para apresentar nos 

autos o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através 

d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 15432440, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de Nobres - MT, com urgência. Cumprida com êxito, devolva-se à 

Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III – Decorrido 

o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 

da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 21 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031312-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNISE DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031312-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: DENNISE DO CARMO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Intime-se a parte autora para apresentar nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. II – Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a 

Secretaria a decisão proferida junto ao ID 15446670, pelo Juízo 

deprecante da Comarca de Goiânia – GO, ficando desde já autorizado os 

benefícios do art. 212, do CPC, com urgência. Cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III 

– Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 21 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029502-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (LITISCONSORTE)

SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO(A))

ADILTON DOMINGOS SACHETTI (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

ADALTO CALEGARI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1029502-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDOS: ADILTON DOMINGOS SACHETTI, CONSTRUTORA TRIUNFO 

S/A Vistos etc. Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da 1ª Vara 

da Fazenda Pública da Comarca de Rondonopolis/MT, com a finalidade de 

inquirir, neste juízo, um a testemunha arrolada pela defesa da empresa 

requerida Construtora Trinfo. Assim, designo a audiência para o dia 

05/12/2018, às 15h30min, primeira data disponível da pauta deste Juízo. O 

patrono da requerida Construtora Triunfo deverá intimar a testemunha 

arrolada, ou se comprometer a apresentá-la na audiência, observando-se 

o disposto no art. 455, §§1º, 2º e 3º, do CPC, pois não há informação que 

a referida parte seja beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se os requeridos, por seu patronos, via DJE, bem como o 

representante do Ministério Público, mediante vista. Comunique-se o Juízo 

deprecante. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1149173 Nr: 31321-88.2016.811.0041

 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): ROSÂNGELA MARIA SANO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos 

editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao arrepio 

da Lei, que concederam à requerida Rosângela Maria Sano, a indevida 

estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.º 002/91); bem como 

decisão em processo administrativo de averbação n. 234/89; o ilegal 
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enquadramento ao cargo de “Oficial Legislativo” (Ato n. 008/87; os 

arbitrários enquadramentos no cargo de Assistente Legislativo (Ato nº. 

027/92) e Oficial de Apoio Legislativo (Ato nº. 279/MD/94 até chegar ao 

cargo de “Técnico Legislativo Nível Médio” (Ato n.º 592/03) e, ou seja, 

todas as progressões, reenquadramentos, promoções, incorporações e 

vantagens que beneficiaram a requerida ilegal e indevidamente. Condeno a 

requerida Rosângela Maria Sano, 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. 

(...).Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra 

sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 225666 Nr: 32981-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAL GALDINO DELGADO JÚNIOR, 

NIVALDO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - OAB:PROM.DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO FIDELIS CAMPOS 

- OAB:64.250/MG, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 

VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB/MT 15.661 a devolver em Juízo os autos 

32981-06.2005.811.0041 - Cód. 225666, no prazo de 24 horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do art. 107 c/c 

art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo encontra-se em 

carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram retirados para 

obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 74169 Nr: 9228-93.2000.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, LUIS 

ERNESTO DA SILVA BARRETO, JOÃO BATISTA PEREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, PAULO 

FERREIRA ROCHA - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:3156-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT, JOÃO 

VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURÉLIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

RAFAELLA MEDEIROS - OAB:13.562/MT, WEUDYS CAMPO FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar a advogada 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB/MT 13.562, a devolver em Juízo 

os autos 9228-93.2000.811.0041 - Cód. 74169, no prazo legal, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, 

tendo em vista que o processo encontra-se em carga além do prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 251303 Nr: 17880-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, NASSER OKDE, GUILHERME DA COSTA GARCIA, JURACY 

BRITO, GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA, CÉLIO JOUBERT FURIO - OAB:PROM.DE 

JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT, LEILA VIANA LOPES - OAB:6.307-B/MT, MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521-MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011/SP

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar a advogada 

FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB/MT 19.770, a devolver em Juízo os 

autos 17880-89.2006.811.0041 - Cód. 251303, no prazo legal, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, 

tendo em vista que o processo encontra-se em carga além do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 265881 Nr: 23612-51.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO 

- OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO POLITANO LANGE - 

OAB:14321/MT, CELSO E. B. BARRETO JUNIOR - OAB:14365, 

FERNANDA BRANDÃO CANÇADO - OAB:14.488/MT, SAMANTHA 

RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 9.047, SAMIRA PEREIRA 

MARTINS - OAB:10.029/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Diante do exposto e da expressa concordância do representante do 

Ministério Público, defiro parcialmente o pedido de parcelamento do débito, 

fixando o valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) como 

indenização dos danos morais coletivos e danos individualmente 

considerados, haja vista o decurso do prazo do edital a que alude o art. 95 

da Lei n.º 8.078/90, sem a habilitação de consumidores. O valor será pago 

em trinta (30) parcelas mensais e sucessivas, sendo as sete primeiras no 

valor fixo de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). A partir da 8ª 

parcela, deverá incidir, sobre o saldo devedor, atualização monetária pelo 

INPC e o valor correspondente deverá ser diluído na parcela mensal.As 

parcelas deverão ser depositadas em conta judicial, vinculada a este 

processo, sendo a primeira até o dia 06/10/2018 e as seguintes, a partir 

de novembro, até o dia 15 de cada mês, antecipando-se o depósito, caso 

a data coincida com dia não útil. Na hipótese de inadimplemento, incidirá, 

sobre o saldo devedor apurado, a multa correspondente a 10% (dez por 

cento) e os valores depositados serão convertidos em penhora, com o 

prosseguimento dos demais atos executórios. Intime-se a empresa 

requerida, por seu patrono, via DJE e o representante do Ministério 

Público, mediante vista.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013690-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. D. O. (REQUERENTE)

S. Q. T. (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. F. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1013690-80.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, por meio do 

seu Advogado, para juntar aos autos, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

certidão de casamento da curatelada, a fim de expedirmos mandado de 

inscrição ao cartório competente. CUIABÁ, 21 de setembro de 2018 

(assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014557-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1014557-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA 

DO NASCIMENTO INVENTARIADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Aguarde-se a resposta do ofício constante do id 

14404136. Intime-se a inventariante, acerca da penhora realizado no rosto 

dos autos de id 15233225. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022510-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO (ADVOGADO(A))

LINDAMAR CLEOPATRA DE CERQUEIRA CALDAS SANTOS 

(REQUERENTE)

RENDEL PAGANINI DE CERQUEIRA CALDAS SANTOS (REQUERENTE)

ELISETE COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1022510-25.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ELISETE COSTA SANTANA, 

LINDAMAR CLEOPATRA DE CERQUEIRA CALDAS SANTOS, RENDEL 

PAGANINI DE CERQUEIRA CALDAS SANTOS INVENTARIADO: ORLANDO 

DOS SANTOS Vistos etc. Aguarde-se no arquivo a comprovação do 

recolhimento do ITCD, após cumpra-se a sentença, remetendo-se os autos 

a Fazenda Pública para manifestação.. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1030705-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO(A))

LUCIANA GABRIELLA FIGUEIREDO LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA 

(REQUERENTE)

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1030705-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 

JUNIOR, LUCIANA GABRIELLA FIGUEIREDO LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA 

Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial, para emendá-la, 

em 15 (quinze) dias, retificando o valor da causa, bem como, recolhendo 

as custas processuais, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1029206-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

ERIKA CUNHA MONTEIRO AVELINO VIEIRA (REQUERENTE)

JOSE ADOLPHO DE LIMA AVELINO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029206-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ADOLPHO DE LIMA 

AVELINO VIEIRA, ERIKA CUNHA MONTEIRO AVELINO VIEIRA Vistos etc. 

Intime-se o ilustre advogado da peça exordial, para emendá-la, em 15 

(quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho 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 CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029173-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANA MARIA NASCIMENTO 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, proposto perante este juízo 

por Ana Maria Nascimento Souza, devidamente qualificada nos autos. 

Busca a requerente o levantamento dos valores deixados pela de cujus 

Deijanira Pereira do Nascimento, referente a saldo de conta poupança, 

junto ao Banco Bradesco. Observando-se os documentos colacionados 

ao processo, e conforme a certidão de óbito constante do Id. 15168754 , 

têm-se informações de que a falecida deixou bens a inventariar. O 

levantamento de valores depositados em conta bancária é autorizado pela 

Lei n. 6.858-1980, desde que não hajam outros bens a inventariar, 

conforme dispõe seu art. 2º: “O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” Diante do exposto, intime-se o Ilustre subscritor da exordial, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, a fim de que 

esclareça quanto aos bens sujeitos a inventário, conforme consta na 

certidão de óbito da de cujus, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029649-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELSO FERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029649-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AMARILDO DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: HILDO JOSE DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial, para emendar a inicial, em 15 (quinze) 
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dias, colacionando aos autos cópia dos documentos pessoais da meeira, 

bem como, para retificar o valor da causa, e comprovar o recolhimento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007185-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. P. K. (ADVOGADO(A))

B. A. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. K. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1007185-73.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, por meio do 

seu Advogado, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, requerendo o que de direito, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça. CUIABÁ, 21 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019180-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR (EXEQUENTE)

ROSEMARY MENEZES SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1019180-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCELO FERREIRA DOS 

SANTOS JUNIOR EXECUTADO: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS Vistos 

etc. Intime-se a parte exequente, por meio de sua culta advogada, para 

que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da impugnação apresentada 

pelo devedor, requerendo o que de direito. Após, vistas ao digno Ministério 

Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011540-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

STEPHANY KAROLINE CORREA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA NASCIMENTO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1011540-29.2017.8.11.0041 AUTOR(A): STEPHANY KAROLINE CORREA 

DIAS RÉU: ALEXSSANDRO PEREIRA NASCIMENTO Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco ) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030921-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1030921-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE LUIZ DE AGUIAR 

BOJIKIAN INVENTARIADO: JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN Vistos etc. 

Defiro o pedido constante do id 15363335 e, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias, para que a parte autora providencie os meios para intimação 

do herdeiro Paulo Sérgio. Decorrido o prazo sem as providências, 

intime-se para recolhimento da diligência, devendo ser comprovada nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030982-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1030982-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CRISTIANE TEIXEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: HUMBERTO TEIXEIRA DA SILVA Vistos etc. Intime-se 

o ilustre subscritor da peça exordial, para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacionando aos autos laudo médico atualizado, que 

contenha o número do CID, tendo em vista que os apresentados são dos 

anos de 2014 e 2017, bem como, a certidão de óbito da esposa do 

curatelando, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019429-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Bento Epifanio da Silva (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

AZOENIR SILVA DE ABREU (TERCEIRO INTERESSADO)

IVANIR SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

DULVANIR BARTOLINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MANOEL LINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS OAB - 432.520.521-72 

(PROCURADOR)

ENILDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1019429-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DAS DORES 

GONCALVES DA SILVA INVENTARIADO: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

Vistos etc. Defiro o pedido constante do id 15259482. Expeça-se alvará 

para liberação do valor extato para pagamento das custas e taxas 

judiciais. Com a comprovação, cumpra-se a sentença e, após arquive-se 

os autos, independentemente de nova determinação. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1154896 Nr: 33882-85.2016.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 236 de 584



 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO FERREIRA BATISTA, REZINALDO 

FERREIRA BATISTA, SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, JOCINETE 

FERREIRA BATISTA DA SILVA, ROSINETE FERREIRA BATISTA 

CUIABANO, SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARENIL DO BOM DESPACHO 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAYNA CAROLINA 

VIEIRA KREISCHER, para devolução dos autos nº 

33882-85.2016.811.0041, Protocolo 1154896, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 732922 Nr: 29139-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC, DBC, LOC, AC, NBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC, rgc

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004, CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - OAB:6467, PEDRO 

MARTINS VERÃO - OAB:4839-4, PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 Código 732922

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Marcelo Correia, visando à 

obtenção da partilha dos bens deixados por Luis Antônio Correia, falecido 

em 21 de julho de 2011, conforme certidão de óbito de fl. 13.

Intime-se, a inventariante, para que no prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, seja apresentada, avaliação do acervo hereditário, por avaliador 

credenciado, junto ao CRECI, e as últimas declarações e/ou plano de 

partilha, em conformidade com o art. 636 do CPC.

Decorrido o prazo, sem manifestação, determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório, com baixa no relatório desta Vara Judicial e, sem baixa 

na Distribuição.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1296791 Nr: 7418-53.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO URUBATÃ DOS REIS - 

OAB:44.526/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1296791

Vistos etc.

A presente ação tramita desde 2014, contudo foi declinada a competência 

para o foro de Cuiabá, somente, em junho de 2018 (fl. 123).

Observa-se, como ponderado pelo zeloso Ministério Público às fls. 

125/126, que a requerida é assistida pela nobre Defensoria Pública, sendo 

que, após o envio dos autos a esta Comarca, a referida instituição, ainda 

não foi intimada para se manifestar.

Ademais, intimada por meio de seu advogado constituído, a parte autora 

deixou decorrer in albis o prazo fixado, conforme certificado à fl. 130.

Consigno que, a última informação de que se tem nos autos, é a de que a 

infante se encontra residindo com o genitor e, que a genitora, ora 

requerida, propôs ação de modificação de guarda (fls. 101/103).

Nesse cenário, INTIME-SE, pessoalmente, o autor, no endereço declinado 

à fl. 102 (segundo parágrafo), para que manifeste seu interesse no 

prosseguimento do processo, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Ademais, INTIME-SE, pessoalmente, a parte requerida, no endereço 

constante dos autos (fls. 88/89), para que manifeste seu interesse em ser 

representada neste feito,, devendo comparecer perante à nobre 

Defensoria Pública, caso ainda necessite ser por ela assistida, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Na sequência, INTIME-SE a nobre Defensoria Pública, para que tome 

ciência do envio dos autos a este Juízo, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 236485 Nr: 5656-22.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS, ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA, JUSCINEI BORGES DA SILVA - OAB:15125-0 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO VINICIUS DE ALENCAR 

LOPES - OAB:21.884

 Código 236485

Vistos etc.

 Intime-se a curadora da curatelada, Jussara do Amaral, e Ana Luiza da 

Silva, filha da curatelada, por meio de seus advogados, para que se 

manifestem quando ao relatório do estudo interdisciplinar realizado, 

constante das fls. 714/718, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, desentranhem-se os documentos referentes à prestação de 

contas da curadora Jussara, a fim de que autuada em autos apartados, 

apensos à estes, de modo a não causar tumulto processual, juntando 

cópia de eventuais pronunciamentos ministeriais e decisões que se 

referem conjuntamente aos presentes autos de curatela.

Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao zeloso Ministério Público para 

pronunciamento.

Na sequência, voltem-se os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1126723 Nr: 21614-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVDSEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - 

OAB:15734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Intimem-se os 

autores.Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação.Sem custas. P. R. I. C.Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 326989 Nr: 225-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMLF, UBML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, com fundamento nos 

artigos 487, inciso III, “b” e arts. 669 e seguintes, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a sobrepartilha 

apresentada às fls. 461/466.OFICIE-SE o setor de precatórios competente, 

para que efetue a transferência dos valores existentes, em nome do 

espólio de José Moreira Lima, para conta judicial, vinculada aos presentes 

autos.Transitada em julgado esta decisão, após o recolhimento das custas 

remanescentes e descontando o valor equivalente a 20% (vinte por cento) 

do valor total, EXPEÇA-SE alvará eletrônico, em favor da meeira, em conta 

a ser fornecida pela inventariante, em 05 (cinco) dias. Igualmente, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico para transferência dos valores, devidos a 

título de honorários, em conta a ser indicada pela parte credora (fl. 

526/527), em 05 (cinco) dias.Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública 

Estadual, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, 

§2º, do CPC.Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

a rqu ivando-se  os  au tos  independentemente  de  nova 

determinação.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1095886 Nr: 8768-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNB, ASR, MSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1095886

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Leopoldina Nunes Benites, 

Alexandre Simões Rodrigues e Moacir Simões Rodrigues, visando à 

partilha do bem deixado por Natalino Simões Rodrigues, devidamente 

qualificados nos autos.

 Infere-se dos autos que, a herança é composta, unicamente, por direito 

de crédito, oriundo de contrato de consórcio.

Foi determinada a expedição de ofício ao Consórcio Nacional Volkswagen, 

requisitando-se informações quanto ao contrato, ao que informaram que 

este fora cancelado, em face de inadimplência, conforme se observa de 

(fls. 70/71).

O espólio juntou documentos às fls. 32/36, dentre os quais, o comprovante 

de quitação da parcela imediatamente anterior ao óbito e o Consórcio 

juntou documentos às fls. 78/84, dentre eles documento que traz as 

parcelas, em tese, inadimplentes pelo consorciado, antes do óbito. O 

referido documento, foi impugnado pela inventariante, alegando que se 

trata de documento unilateral, sem força probante.

A discussão que se prolonga nos autos, é incompatível com o estrito rito 

do inventário, cabendo ao espólio propor a ação necessária à discussão 

do seu direito e, somente, então, valer-se de pedido de autorização 

judicial, para levantamento dos valores, razão pela qual, remeto os 

interessados às vias ordinárias.

 Diante do exposto, considerando que não existem bens partilháveis, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Sem custas.

 P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028233-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE (ADVOGADO(A))

ELIZABETE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028233-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZABETE PEREIRA GOMES 

REQUERIDO: VANDERLEI PEREIRA GOMES Vistos etc. Acolho a emenda 

da inicial constante dos Ids. 15350815 e 15350811. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Nomeio como Curadora Provisória de 

Vanderlei Pereira Gomes, mediante compromisso, Elizabete Pereira 

Gomes, para que, pratique os atos da vida civil do curatelado que, 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ante as informações acerca do 

estado de saúde do curatelando, deixo, por ora, de determinar a sua 

entrevista. Cite-se[1] o curatelando dos termos desta ação, fazendo 

constar do mandado que, a mesma poderá impugnar o pedido, contados 

15 (quinze) dias após a citação. No ato da citação, o ilustre Oficial de 

Justiça, deverá informar, se o curatelando, encontra-se em condições de 

locomoção para se apresentar em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, 

sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos à culta Defensora 

Pública, Drª Gislaine Figueira Desto que, ora nomeio como curadora 

especial do beneficiário, conforme disciplina o art. 72, do CPC. Oficie-se o 

INSS, para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se o curatelando 

recebe algum benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida 

cópia do prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. 

Realize-se estudo social em 30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Parquet. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Vanderlei Pereira Gomes – Endereço: Rua 11, Quadra 18, nº 504, 

Bairro: Jardim Vitória, Cidade: Cuiabá-MT. ZONA 03.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015291-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FATIMA BRANDAO (REQUERENTE)

FRANCISCO DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA (ADVOGADO(A))

IZABEL DE SOUZA BRANDAO PRADO (REQUERENTE)

MARIA SENHORINHA BRANDAO DA FONSECA (REQUERENTE)

CLARICE DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

JOAO DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

ADELINA DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

LUZIA DE SOUZA BRANDAO PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015291-24.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUZIA DE SOUZA BRANDAO PINHEIRO, IZABEL DE SOUZA 

BRANDAO PRADO, CLARICE DE SOUZA BRANDAO, JOSE DE FATIMA 

BRANDAO, JOAO DE SOUZA BRANDAO, ADELINA DE SOUZA 

BRANDAO, FRANCISCO DE SOUZA BRANDAO, MARIA SENHORINHA 

BRANDAO DA FONSECA Vistos etc. Em consulta ao sistema da conta 
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judicial, verifica-se que não há depósito de valores, vinculados aos 

presentes autos. Ademais, observa-se das informações constantes do id. 

14448429, apresentadas pelo INSS, que já houve o pagamento aos 

autores da quantia de R$ 29.206,73 (vinte e nove mil duzentos e seis reais 

e setenta e três centavos). Nesse cenário, INTIME-SE a parte autora, para 

que se manifeste quanto às informações acima referidas e, diante do 

requerimento de expedição de alvará para levantamento da quantia 

incontroversa, para que informe onde se encontra depositado o valor 

incontroverso, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Quanto ao valor 

controverso, caberão aos interessados a propositura de ação própria, 

para discussão do direito alegado, o que não é possível no bojo da 

presente ação, dado seu caráter de jurisdição voluntária. Com o decurso 

do prazo, voltem-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029965-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DE ASSIS FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029965-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VERA LUCIA GOMES DE 

ASSIS REQUERIDO: CLEITON DE ASSIS FARIAS Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Nomeio como Curadora Provisória de 

CLEITON DE ASSIS FARIAS, mediante compromisso, VERA LUCIA GOMES 

DE ASSIS, para que, pratique os atos da vida civil do curatelando que, 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ante às informações acerca do 

estado de saúde do curatelando, deixo, por ora, de determinar a sua 

entrevista. Cite-se[1] o curatelando dos termos desta ação, fazendo 

constar do mandado que, o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 

15 (quinze) dias após a citação. No ato da citação, o ilustre Oficial de 

Justiça, deverá informar, se a curatelanda, encontra-se em condições de 

locomoção para se apresentar em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, 

sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos à culta Defensora 

Pública que, ora nomeio como curadora especial do beneficiário, conforme 

disciplina o art. 72, do CPC. Oficie-se o INSS, para que em 05 (cinco) dias, 

informe a este Juízo se o curatelando, recebe algum benefício 

previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia do prontuário e 

laudo médico, para ser juntado a estes autos. Realize-se estudo social em 

30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Parquet. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Cleiton de Assis 

Farias – Endereço: Rua Coronel Neto, Residencial Ailena, Apartamento 

201, Bairro: Goiabeiras, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78032110, Telefone: (65) 

999017272. ZONA 02.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004974-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TALITA DA CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LARISSA SCHWARZ DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004974-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANA TALITA DA CUNHA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, por meio de sua nobre advogada, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da resposta do ofício do 

id.15207260, requerendo o que de direito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1020744-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO (REQUERENTE)

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA FERNANDA STIVANELLI (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020744-63.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO REQUERIDO: 

KAMILA FERNANDA STIVANELLI Vistos etc. Intime-se o autor, por meio de 

seu culto advogado, para que, querendo, apresente impugnação, no prazo 

legal. Após, conclusos para saneamento. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024277-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES (ADVOGADO(A))

BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ADELSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

JOSELE BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

LEONICE BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ADMILSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ANADES BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

NADEGE ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024277-64.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: LEONICE BEZERRA 

DOS SANTOS, ANADES BEZERRA DOS SANTOS, JOSELE BEZERRA DOS 

SANTOS, EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS, ADELSON BEZERRA DOS 

SANTOS, ADEMIR BEZERRA DOS SANTOS, ADMILSON BEZERRA DOS 

SANTOS, NADEGE ALVES DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009791-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA DINIZ (REQUERENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUILDA RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009791-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA DINIZ INVENTARIADO: 

EDUILDA RODRIGUES Vistos etc. Observa-se do id. 13326678, que as 

declarações e plano de partilha apresentado pela inventariante, não 

vieram acompanhadas da folha nº. 2, o que impede, por completo, o 

conhecimento dos seus termos. Nesse cenário, INTIME-SE a inventariante, 

para que, em 10 (dez) dias: 1º. junte aos autos a integralidade das 

declarações e plano de partilha, consignando que deverão ser atendidos 

os requisitos do art. 660, do CPC, razão pela qual, caso necessário, 

retifique-as. 2º. para que junte novamente aos autos, os documentos 
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referentes às empresas integrantes do acervo, já que os que 

acompanharam a inicial estão invertidos, o que dificulta sua visualização, 

tudo em 10 (dez) dias. 3º. dê integral cumprimento a decisão de id. 

13927128, notadamente quanto à regularização das renúncias translativas 

realizadas entre os herdeiros, na forma como determinado. Por fim, 

PROMOVA-SE a inclusão dos demais herdeiros, no polo ativo da ação. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035830-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

HELLEN CORREA DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUBY CORREA DA COSTA BARROS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035830-11.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELLEN CORREA DA COSTA BARROS INVENTARIADO: 

LEUBY CORREA DA COSTA BARROS Vistos etc. Em atenção aos 

requerimentos do id.15057024, determino: 1- OFICIE-SE a Caixa Econômica 

Federal, para que, remeta a este juízo, em 05 (cinco) dias, cópia do 

contrato de empréstimo consignado, firmado pela falecida, perante a 

referida instituição financeira; 2- OFICIE-SE o Banco do Brasil, para que, 

transfira para a conta judicial, vinculada aos autos, os valores existentes 

na conta corrente n° 20000-x, agência 4696-5 de titularidade da falecida. 

Na comunicação, requisite-se, ainda, cópia do contrato de aquisição de 

cartão de crédito, firmado entre a de cujus e a referida instituição 

financeira. Faça constar o prazo de 05 (cinco) dias, para as providências. 

Sem prejuízo da ordem acima, intime a parte autora, por meio de seu culto 

advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca o ofício do 

id.15235575. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007165-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MARIA PEREIRA CATULE (REQUERENTE)

BARBARA FERREIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007165-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: AGDA MARIA PEREIRA CATULE REQUERIDO: JOSE 

CARLOS DIAS Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de sua culta 

advogada, para que querendo, apresente impugnação, no prazo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014359-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO (ADVOGADO(A))

VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA (RÉU)

GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014359-02.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: PAULO SERGIO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de sua culta 

advogada, para que, querendo, apresente impugnação, no prazo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1021177-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELIDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAVID LYNCON DA SILVA WOLINGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021177-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELIDA SILVA SANTOS, DAVID LYNCON DA SILVA 

WOLINGER Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio do culto 

advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, nos moldes do 

parecer do digno Ministério Público (id.15177145), requerendo o que de 

direito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021868-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

LAURA CAROLINA SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELILTON APARECIDO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021868-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIETH APARECIDA DA SILVA INVENTARIADO: ELILTON 

APARECIDO DA SILVA Vistos etc. Em atenção às informações do 

id.14715068, intime-se o herdeiro renunciante, por meio de sua culta 

advogada, para, em 05 (cinco) dias, apresentar o termo de renúncia, 

lavrado mediante escritura pública ou, comparecer perante à Secretaria 

dessa Vara Judicial, para assinar o termo judicial. Outrossim, expeça-se 

alvará judicial, em favor da inventariante, a fim de que, promova a rescisão 

do falecido perante à empresa em que, este laborava, bem como, realize o 

saque dos valores de FGTS. Advirta-se a inventariante de que, os valores 

levantados deverá ser transferidos para a conta judicial, devidamente 

vinculada aos autos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022178-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MIRTES ABEGG SILVA (REQUERENTE)

LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DIANARI ILUMINATO ABEGG (REQUERENTE)

SURIENE IZANE MAYER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1022178-87.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SURIENE IZANE MAYER, DIANARI ILUMINATO ABEGG, 

LUZIA MIRTES ABEGG SILVA Vistos etc. Trata-se de Pedido de 

Autorização Judicial, requerido por Suriene Izane Mayer, Dianari Iluminato 

Abegg e Luzia Mirtes Abegg Silva, devidamente qualificados na inicial. 

Consta dos autos que, Nelci Mirtes Abegg, falecida em 08 de junho de 

2018, é genitora das autoras e, embora tenha deixado um imóvel a 

inventariar, que está sendo objeto de inventário extrajudicial, há saldo de 

conta corrente pendente de levantamento, que é necessário para fazer 

frente às despesas e dívidas do espólio, razão pela qual não podem 

esperar a conclusão do procedimento ainda em trâmite. Dentre os 

documentos que acompanharam a inicial consta cópia da certidão de óbito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 240 de 584



da falecida, procuração outorgada pelas herdeiras ao mesmo advogado e 

documentos que demonstram a existência de despesas. A ação foi 

recebida em 23 de julho de 2018, nos termos da decisão de id. 14323371, 

que deferiu a gratuidade processual postulada pelas autoras, determinou 

a busca de valores, por meio do sistema conveniado e, caso negativa, a 

expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que transferisse os valores 

existentes em nome da falecida. As buscas pelos sistemas restaram 

negativas, conforme se observa dos extratos acostados ao id. 14493215. 

O Banco do Brasil realizou o depósito judicial da quantia de R$ 4.185,41 

(quatro mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), 

conforme consta do id. 15271690. No id. 15344508, a parte autora pugnou 

pelo levantamento da quantia depositada, bem como, pela expedição de 

ofício ao Banco do Brasil, para que efetuasse o cancelamento da conta de 

titularidade da falecida e para que eventuais valores no futuro depositados 

em favor da falecida fossem automaticamente depositados na conta da 

inventariante Suriene. Tendo em vista que o inventário do bem deixado 

pela de cujus está sendo processado na via extrajudicial, conforme 

documentos de id. 14297952, que observa um tempo natural e necessário 

à sua conclusão, entendo por bem pelo deferimento do pedido de 

levantamento da quantia depositada em conta judicial, já que de pequena 

monta e por ser útil ao espólio neste momento, para quitação das 

despesas e dívidas pendentes. Por outro lado, o cancelamento da conta 

bancária de titularidade da de cujus, é medida administrativa que cabe ao 

espólio, mediante a apresentação da certidão de óbito e, de igual forma, 

inviável o pedido de transferência automática de eventuais valores a 

serem depositados na mesma, já que se trata de bem do espólio, cujo 

levantamento é casuístico, até a conclusão do inventário, razão pela qual 

INDEFIRO-OS. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

com fundamento nos arts. 666 c/c 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, determino a EXPEDIÇÃO do competente 

alvará, em favor da autoras, para levantamento do valor depositados e 

seus rendimentos legais, que deverão ser transferidos para conta 

informada no id. 15344511. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016297-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER RICARDO NEVES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE TOMICHA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1016297-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELDER RICARDO NEVES 

GOMES REQUERIDO: DANIELE TOMICHA PEREIRA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Divórcio Litigioso, proposta por Helder Ricardo Neves Gomes, em 

face de Daniele Tomichá Pereira Neves Gomes, devidamente qualificados 

na inicial. Esclareceu a parte autora que, contraiu matrimônio com a 

requerida em 21 de março de 2015, sob o regime da comunhão parcial de 

bens, do qual adveio uma filha Wandra Kemillen Pereira Gomes, nascida 

em 29 de novembro de 2011 – id. 13619376. Busca o autor, a decretação 

do divórcio das partes, a regulamentação da guarda e convivência da 

infante, que reside no lar paterno, além da fixação de alimentos, afirmando 

que não foram adquiridos bens partilháveis. Certidão de casamento conta 

no id. 13619376. A ação foi recebida, em 14 de junho de 2018, nos termos 

da decisão de id. 13662198, que deferiu a gratuidade processual 

postulada pelo autor, fixou alimentos provisórios, designou data para a 

realização de sessão de mediação e determinou a citação da requerida. A 

sessão de mediação realizada na data de 24 de julho de 2018, restou 

exitosa em relação ao pedido de divórcio, oportunidade em que a 

requerida manifestou seu desejo de voltar a usar o nome de solteira, 

conforme se verifica do id. 14348994. Proferida decisão parcial de mérito 

no id. 14372030, que decretou o divórcio das partes, a qual já foi 

cumprida, com a expedição de mandado de averbação, conforme se 

observa do id. 14605232. A pedido das partes foi designada nova sessão 

de mediação, que restou, igualmente, frutífera quanto a guarda da infante 

e os alimentos. Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público se 

pronunciou favoravelmente à homologação do acordo, por entender que 

preserva os interesses da filha – id. 15179155. Diante do exposto, e tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

constante do id. 15170712, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016400-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO (ADVOGADO(A))

GONCALO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

ILDECY EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016400-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ILDECY EVANGELISTA DA SILVA, MARIA AUXILIADORA 

DA SILVA, LUCIENE EVANGELISTA DA SILVA, BENEDITA EVANGELISTA 

DA SILVA, GONCALO DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: DENIZ PINHEIRO 

DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Autorização Judicial proposta, 

perante este juízo, por Ildecy Evangelista da Silva, Maria Auxiliadora da 

Silva, Luciene Evangelista da Silva, Gonçalo Domingos da Silva e Benedita 

Evangelista da Silva, devidamente qualificados na inicial. Esclareceram os 

autores que, seu genitor, Diniz Pinheiro da Silva, faleceu em 25 de março 

de 2016 – id. 13633610, deixando saldo em conta bancária, perante o 

Banco Itaú, sem que, contudo, deixasse bens a serem inventariados ou 

disposição de última vontade. Acompanhou a inicial, certidão de óbito do 

genitor, certidão de casamento do falecido e Ildecy Evangelista da Silva e 

documentos de identificação dos filhos. A ação foi recebida, em 19 de 

junho de 2018, nos termos da decisão de id. 13710561, que deferiu a 

gratuidade processual postulada pelos autores, determinou a busca de 

bens, por meio dos sistemas conveniados e determinou a expedição de 

ofício ao Banco Itaú, para que transferisse os valores existentes em nome 

do falecido. As buscas de bens, por meio dos sistemas conveniados 

restaram inexitosas, conforme extratos acostados no id. 14032861. O 

Banco Itaú efetuou o depósito das quantias de R$ 30.220,49 (trinta mil 

duzentos e vinte reais e quarenta e nove centavos) e de R$ 11,13 (onze 

reais e treze centavos), conforme comprovantes, acostados ao id. 

15181361. Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão 

prescinde das formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de 

inventário ou arrolamento, a considerar a inexistência de outros bens. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento nos 

arts. 666 c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor 

dos autores, para levantamento dos valores depositados e seus 

rendimentos legais, que deverão ser transferidos para conta a ser 

informada nos autos, em 05 (cinco) dias. Transitada em julgado esta 

decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037557-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIONETE BRAGA RODRIGUES (REQUERENTE)

FLAVIO BRAGA RODRIGUES (REQUERENTE)

NELYELLE BRAGA RODRIGUES (REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

A. J. B. R. (REQUERENTE)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1037557-05.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LIONETE BRAGA RODRIGUES, NELYELLE BRAGA 

RODRIGUES, FLAVIO BRAGA RODRIGUES, ALEX JORGE BRAGA 

RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial 

proposta, perante este juízo, por Lionete Braga Rodrigues, Nelyelle Braga 

Rodrigues, Flavio Braga Rodrigues e Alex Jorge Braga Rodrigues, 

devidamente qualificados na inicial. Esclareceram os autores que, o 

falecido Nergino Garcia Rodrigues era casado com Lionete Braga 

Rodrigues, com quem teve três filhos, ora autores, deixando saldo em 

conta vinculada ao FGTS e carta de crédito, perante o Consórcio Fiat. 

Acompanhou a inicial cópia da certidão de óbito, certidão de casamento do 

falecido e documentos de identificação dos interessados, além os 

documentos referentes ao consórcio referido. A ação foi recebida em 08 

de janeiro de 2018, nos termos da decisão de id. 11282575, que deferiu a 

gratuidade processual postulada pelos autores e determinou a expedição 

de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Consórcio Fiat, para que 

transferissem os valores existentes em nome do falecido. A Caixa 

Econômica Federal efetuou o depósito de R$ 73,74 (setenta e três reais e 

setenta e quatro centavos), de saldo de conta vinculada ao FGTS do 

falecido – id. 12770944 e o Banco Itaú efetuou o depósito da quantia de R$ 

22.858,52 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e 

dois centavos) e de R$ 344,26 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte 

e seis reais), em conta judicial, referente à carta de crédito nº. 010378 – 

id. 13973778. No id. 14052856, os autores pugnaram pelo levantamento 

dos valores. Instando a se manifestar, o zeloso Ministério Público se 

pronunciou no id. 14815191, pela manutenção da cota-parte que cabe ao 

adolescente, em conta judicial, até que complete a maioridade ou mediante 

autorização judicial. Observa-se que, a natureza do bem deixado à 

sucessão prescinde das formalidades de partilha, dispensando-se a 

abertura de inventário ou arrolamento, a considerar a inexistência de 

outros bens. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

fundamento nos arts. 666 c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, 

via de consequência, determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em 

favor dos autores, para levantamento dos valores depositados e seus 

rendimentos legais, que deverão ser transferidos para conta a ser 

informada nos autos – id. 14052856. EXPEÇA-SE ofício ao setor de 

depósitos judiciais, para que proceda a vinculação da quantia de R$ 

22.858,52 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e 

dois centavos) e de R$ 344,26 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte 

e seis centavos), depositada pelo Banco Itaú, conforme guias acostadas 

ao id. 19379778 (p. 4 e 8). A cota-parte que cabe ao adolescente deverá 

permanecer depositada em conta judicial até que complete a maioridade, 

somente podendo ser levantada antes disso, mediante autorização judicial, 

ouvido, previamente, o ilustre Ministério Público. Ciência ao digno Ministério 

Público. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021863-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE CONCEICAO DE LARA (REQUERENTE)

ANANIAS GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

CALCENTER- CALCADOS CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021863-30.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDETE CONCEICAO DE LARA, ANANIAS GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CALCENTER- CALCADOS CENTRAL LTDA, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização 

Judicial, requerido por Valdete Conceição de Lara e Ananias Gomes de 

Oliveira, devidamente qualificados na inicial. Consta dos autos que, 

Alessandro Lara de Oliveira, falecido em 27 de outubro de 2016, era filho 

dos autores, era solteiro e não deixou descendente, nem bens a 

inventariar, mas somente valores referentes a saldo de conta vinculada ao 

PIS e ao FGTS e verbas rescisórias, perante a empresa Calcenter 

Calçados Centro Oeste Ltda. A ação foi recebida, em 01 de dezembro de 

2016, nos termos da decisão de id. 4315603, que deferiu a gratuidade 

processual postulada pelos autores e determinou a expedição de ofício à 

Caixa Econômica Federal e à empresa referida, para que transferissem os 

valores existentes em nome do falecido. A certidão de óbito do falecido 

consta do id. 4642375. Após oficiados, a Caixa Econômica Federal e a 

empresa Calcenter Calçados Centro Oeste Ltda, depositaram, em conta 

judicial, as quantias de R$ 7.620,44 (sete mil seiscentos e vinte reais e 

quarenta e quatro centavos) e de R$ 9.120,00 (nove mil cento e vinte 

reais). Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão prescinde 

das formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou 

arrolamento, a considerar a inexistência de outros bens. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento nos arts. 666 

c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor dos autores, para 

levantamento dos valores depositados e seus rendimentos legais, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, que deverão ser 

transferidos para conta a ser informada nos autos, em 05 (cinco) dias. 

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027137-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. (AUTOR(A))

ANALICE QUEIROZ PEREIRA (AUTOR(A))

MARCELO JOVENTINO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CARNEIRO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027137-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANDREW PEREIRA CARNEIRO, 

ANALICE QUEIROZ PEREIRA RÉU: DOUGLAS CARNEIRO JUNIOR Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por Andrew Pereira 

Carneiro, representado por sua genitora Analice Queiroz Pereira, em face 

de Douglas Carneiro Junior, devidamente qualificados na inicial. A parte 

autora esclareceu que, a presente ação foi protocolada de forma reiterada 

por inconsistência/erro do sistema PJe, razão pela qual, não há interesse 

no seu prosseguimento, razão pela qual pugnar por sua extinção, nos 

termos constante do id. 14888334. Diante do exposto, e de tudo mais que 

dos autos consta, especialmente pela expressa desistência do pedido 

inicial, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1024034-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ARY NORBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DERCILIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1024034-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 

e DERCILIO DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual, proposta por Maria Oliveira de Almeida e Dercílio Alves de 

Almeida, devidamente qualificados na inicial. Esclareceram os autores que, 

contraíram matrimônio na data de 05 de outubro de 1985, sob o regime da 

comunhão parcial de bens, juntando cópia da certidão de casamento – id. 
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14514151. Informaram que, da união, advieram três filhos, todos maiores e 

capazes e que não foram amealhados bens. Verifica-se que, a presente 

ação visa à extinção da sociedade conjugal dos requerentes por meio do 

divórcio, que não almejam, a manutenção do vínculo conjugal. Consigo 

que, não há pedido de alteração do nome de casada parte autora. Diante 

do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo realizado entre as partes, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, DECRETO o divórcio de MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA e 

DERCÍLIO ALVES DE ALMEIDA, com fundamento nos arts. 226, §6º, da 

Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação – id. 

14514151. DEFIRO a gratuidade processual postulada. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário e, após as formalidades legais e baixas 

devidas, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1026151-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1026151-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ISMAEL RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TEREZA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de Divórcio Consensual, proposta por Ismael Rodrigues da 

Silva e Tereza das Dores Rodrigues da Silva, devidamente qualificados na 

inicial. Esclareceram os autores que, contraíram matrimônio em 07 de junho 

de 1984, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de 

casamento acostado ao id. 14737114. Informam que, da união, advieram 

três filhos, já maiores e capazes e, que foi amealhado um único bem, 

sendo que, com o divórcio, a autora manterá o nome de casada. A ação 

dispensa a atuação Ministerial, em face da inexistência de interesse de 

incapaz. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, os termos do acordo constante do id. 14735714, para que 

produzam seus efeitos jurídicos e legais e, via de consequência, decreto o 

DIVÓRCIO de ISMAEL RODRIGUES DA SILVA e TEREZA DAS DORES 

RODRIGUES DA SILVA, com fundamento nos arts. 226, §6º, da 

Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. DEFIRO a 

gratuidade processual requerida. EXPEÇA-SE ofício a SEGES, para que 

efetue o desconto do valor da pensão alimentícia, diretamente, em folha de 

pagamento do autor, transferindo-a para a conta a ser informada pela 

autora, em 05 (cinco) dias. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil 

para averbação – id. 14737114. Transitada em julgado, após as 

formalidades e baixas legais, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029311-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA RODRIGUES DORILEO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL DE ALMEIDA BARROS (RÉU)

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO (ADVOGADO(A))

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029311-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ANA PAULA RODRIGUES 

DORILEO RÉU: SAMOEL DE ALMEIDA BARROS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Dissolução de União Estável c/c Convivência c/c Alimentos, 

proposta por Ana Sophia Rodrigues Dorileo Barros e Anna Beatriz 

Rodrigues Dorileo Barros, representados por sua genitora Ana Paula 

Rodrigues Dorileo, em face de Samoel de Almeida Barros, devidamente 

qualificados na inicial. A ação foi recebida em 02 de outubro de 2017, nos 

termos da decisão de id. 10120733, que deferiu a gratuidade processual à 

autora e fixou alimentos provisórios. O requerido apresentou contestação 

a ação – id. 11033932. O ilustre Ministério Público se pronunciou no id. 

13644810. Em sessão de mediação, as partes informaram que 

reestabeleceram a união, pugnando pela extinção da ação, conforme se 

observa do id. 14777931. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a decisão proferida no 

id. 10120733, notadamente quanto à fixação dos alimentos provisórios. 

EXPEÇA-SE ofício à Município de Santo Antônio do Leverger/MT, para que 

cessem os descontos em folha de pagamento. Ciência ao ilustre Ministério 

Público. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1028843-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAYR FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028843-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCOS DE OLIVEIRA 

ALVES REQUERIDO: DEVAYR FERREIRA LIMA Vistos etc. Trata-se de 

Ação Consensual de Conversão de Separação Judicial em Divórcio, 

proposta por Marcos de Oliveira Alvs e Devayr Ferreira Lima, devidamente 

qualificados na inicial. Observa-se da certidão de casamento acostada ao 

id. 15102942, que a separação judicial das partes já conta com 

averbação, desejando, agora, sua conversão em divórcio. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, para converter a 

separação judicial em divórcio, com fundamento nos arts. 487, inciso III, 

alínea “b”, c/c 226, §6º, da Constituição da República, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil para averbação 

do divórcio – id. 15102942. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022061-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

WELISON MENDES XIMENES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA CORREA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022061-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WELISON MENDES XIMENES 

REQUERIDO: CELIA REGINA CORREA COSTA Vistos etc. Trata-se de 

Divórcio Consensual, proposto por Welison Mendes Ximenes e Célia 

Regina Correa Costa, devidamente qualificados na inicial. No id. 14940465, 

as partes pugnaram pela extinção da ação, pois desistem de seu 
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prosseguimento. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013833-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CORREA LIMA TOLEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1013833-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FERNANDO HIDEKAZU 

ALVES KUZAI REQUERIDO: FLAVIA CORREA LIMA TOLEDO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável c/c Guarda, proposta 

por Fernando Hidekazu Alves Kuzai, em face de Flávia Correa Lima 

Toledo, devidamente qualificados na inicial. A inicial veio acompanhada por 

Escritura Pública de União Estável, da qual consta que seu início se deu 

em 15 de maio de 2010 – id. 13308133. Após regular trâmite, as partes, em 

conjunto, apresentaram termo de acordo, no qual resolvem quanto à data 

da dissolução da união estável, quanto a partilha de bens, quanto a 

guarda do infante e, ainda, quanto aos alimentos a serem pagos pelo 

genitor ao filho e à ex-companheira, por prazo determinado, pugnando por 

sua homologação e extinção da ação – id. 14138749. O ilustre Ministério 

Público se pronunciou favoravelmente à homologação do acordo, nos 

termos do id. 14800431. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO por sentença, o acordo realizado entre as partes – 

id. 14138749, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, declarando 

a dissolução da união estável entre Fernando Hidekazu Alves Kuzai e 

Flávia Correa Lima Toledo, na data de 10 de julho de 2018, com 

fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de Processo Civil. Ciência 

ao Ministério Público. Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034780-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. H. C. D. S. (EXEQUENTE)

M. R. C. D. S. (EXEQUENTE)

R. D. L. F. (ADVOGADO(A))

C. A. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. P. (EXECUTADO)

F. D. A. G. Q. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte requerida 

para manifestar, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 21 de setembro de 

2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008423-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. L. (ADVOGADO(A))

S. M. D. A. R. F. (ADVOGADO(A))

H. R. D. S. (REQUERENTE)

T. C. S. (ADVOGADO(A))

L. D. S. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. P. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008423-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LETICIA DE SOUSA BRAGA 

DOS SANTOS, HELENA RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: NÃO POSSUI 

PARTE CONTRÁRIA Vistos. A emenda da inicial, de Id. 13361883, não 

atingiu a finalidade da ordem proferida constante de Id. 12894484, que 

determinou a apresentação da cópia dos documentos pessoais da 

requerente. Assim, intime-se, novamente, a parte requerente, por meio de 

seu ilustre Advogado para cumprir integralmente a referida decisão, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Atendido o 

parágrafo anterior, independentemente, de nova conclusão, cite-se a Sra. 

Luciene Moraes, conforme endereço informado (Id. 13361883), para, 

querendo, apresentar contestação em 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 38235 Nr: 12409-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBMDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA LIMA BUENO - 

OAB:20806/O, Duílio Piato Júnior - OAB:3719, ELIANA FERREIRA 

NEVES - OAB:10474, JESSIKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE 

FARIAS - OAB:16.296/MT, Maria Eduarda Ramalho Queiróz - 

OAB:17175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYKA LINDAURA C. SODRÉ 

FARIAS - OAB:16.296

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado DIONE FRANCISCA MARANHÃO DE 

QUEIROZ ALMEIDA, a fim de que restitua os autos à Secretaria desta 

Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de expedição de mandado de 

busca e apreensão e a aplicação das penas previstas no art. 234 do 

Código de Processo Civil e incidir no Crime de Sonegação de Autos.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034136-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ESTEVAO DA SILVA (REQUERENTE)

LEIDIANE COSTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELENIR LEITE PINHEIRO (REQUERENTE)

JOAQUIM LISBOA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILGILSNEIA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

E. P. D. M. J. (REQUERIDO)

ERASMO PINHEIRO DE MOURA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1034136-07.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: LUCIO 

ESTEVAO DA SILVA Endereço: RUA ALEXANDRE DE BARROS, 1091, 

CHÁCARA DOS PINHEIROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-030 Nome: ELENIR 

LEITE PINHEIRO Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, 1091, 

Chácara dos Pinheiros, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-000 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ERASMO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR Endereço: 

Avenida Fernando Correa da Costa, 1091, Chácara dos Pinheiros, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78080-000 Nome: ADILGILSNEIA BARBOSA DOS SANTOS 

Endereço: Rua Cinco, 22, rua beira rio, Loteamento Vila Rosa, CUIABÁ - 
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MT - CEP: 78058-878 Nome: ERASMO PINHEIRO DE MOURA Endereço: Rua 

Cinco, 22, RUA BEIRA RIO, Loteamento Vila Rosa, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-878 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR , acima 

qualificada (o), para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA 

prolatado (a) neste processo. DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA ID N. 

15249449 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 

1034136-07.2017.8.11.0041 Ação: Tutela e Guarda de Menor com pedido 

de tutela antecipada Vistos, etc... Diante do certificado, Id n. 13688846, 

decreto a revelia do Requerido Erasmo Pinheiro de Moura. No mais, 

observa-se que embora determinada a juntada pelos Requerentes da 

certidão de nascimento do adolescente, até a presente data a mesma não 

foi providenciada. Assim, intimem-se os Requerentes, através de seus d. 

patronos, para, no prazo de 10 (dez) dias, instruírem os autos com a 

certidão de nascimento do menor. Se cumprido o acima determinado, 

acolho, em parte, o parecer ministerial de Id n. 13372397 e determino a 

realização de um estudo social, com a oitiva das partes, do adolescente e 

de vizinhos, se possível, a fim de constatar os fatos alegados e verificar, 

in loco, a situação noticiada. O laudo deve ser juntado no prazo de 30 

(trinta) dias. Juntado o laudo, colha-se manifestação do Ministério Público 

e voltem-me conclusos. Cumpra-se.zada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,21 de setembro de 2018. assinado eletronicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3904 Nr: 751-18.1999.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDSJ, MES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernades de Souza - 

OAB:5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO FERNANDES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 751-18.1999.811.0041, 

Protocolo 3904, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1170182 Nr: 40245-88.2016.811.0041

 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: RDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFAP, RDLAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando o postulado às fls. 89, intime-se a parte Requerente para 

que informe nos autos no prazo de 15 (quinze) dias o nome da mãe do 

Requerido e/ou o CPF do Requerido Rodrigo de Lima Alves Pereira, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1128488 Nr: 22387-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - 

OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando o decurso de prazo certificado às fls. 53/54, intime-se, 

pessoalmente, a Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos acerca do documento de fls. 51, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

nos termos acima determinados, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações ou extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 709178 Nr: 2075-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRFM, MAFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT

 Vistos, etc...

Considerando a intimação pessoal da genitora da Exequente, fls. 276, e o 

decurso do prazo requerido às fls. 278, dê-se vista dos autos ao d. 

Defensor Público que assiste a genitora da Exequente, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar se foi procurado pela parte Exequente para 

manifestar acerca dos comprovantes juntados às fls. 252/262, 

requerendo o que entender para fins de prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1097551 Nr: 9499-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHRDP, SRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069

 Vistos, etc...

Primeiramente, cumpra-se o determinado às fls. 13, segundo parágrafo.

Atento ao postulado pela parte Exequente às fls. 60, segundo parágrafo, 

certifique-se a Secretaria deste juízo se o ofício 420/2018, fls. 61, foi 

direcionado para a devida inscrição do nome do Executado no cadastro de 

inadimplentes. Caso negativo, reitere-se expedindo-se o necessário.

Após, dê-se vista dos autos ao d. Defensor Público que assiste a parte 

Exequente acerca da pesquisa realizada às fls. 66, requerendo o que 

entender de direito para fins de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Após, voltem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 789455 Nr: 43461-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Primeiramente, acolho o pedido de fls. 96/97, e determino seja realizada, 

apenas, tentativa de penhora junto ao BacenJud, nas contas bancárias de 

titularidade do Executado, de valores quanto bastem para a satisfação do 

débito alimentar.
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Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as providências 

referentes à vinculação do valor penhorado a este processo, expeça-se 

auto de penhora e tome a Srª. Gestora as providências necessárias.

 Na sequência, intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos.

Em sendo negativa, intime-se o advogado da parte Exequente, para 

atualizar o débito alimentar, e, na oportunidade, informar sobre os trâmites 

da arrematação ocorrida no processo piloto 00511.2005.007.23.00-3, 

perante a Vara do Trabalho desta Capital.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para as devidas 

deliberações e/ou análise do pedido de suspensão deste processo, fls. 

97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 463209 Nr: 31563-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSR, MDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY KÁTIA BENEVIDES 

VIEGAS - OAB:16.993, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209/MT

 Vistos, etc...

Antes de tudo, e, a fim de que possa ser dado regular prosseguimento ao 

feito, remetam-se os autos à contadoria judicial, para apuração e 

atualização do quantum inadimplido, nos termos da lei e desta decisão.

Após as devidas atualizações, diante do informado, defiro os pedidos de 

fls. 280 e determino seja realizada a tentativa de penhora junto ao 

BacenJud, nas contas bancárias de titularidade do Executado, de valores 

quanto bastem para a satisfação do débito alimentar.

Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as providências 

referentes à vinculação do valor penhorado a este processo, expeça-se 

auto de penhora e tome a Srª. Gestora as providências necessárias.

Na sequência, intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos.

Caso reste negativa, proceda-se pesquisa e penhora de veículos, via 

Renajud, em nome do Executado. Sendo positiva, lavre-se termo de 

penhora e intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Não ocorrendo, certifique-se nos autos. Após, 

avalie-se e digam em 05 (cinco) dias.

 Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos 

autos todos os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais 

como endereço e CPF do executado (inclusive intimando-se a parte 

Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao que 

fora acima determinado.

 Em sendo as pesquisas negativas, oficie-se a Caixa Econômica Federal 

para que apresente o Extrato do FGTS do Executado nestes autos, e, 

caso haja saldo de FGTS em conta de titularidade do Executado, que os 

valores indicados pela contadoria judicial, sejam bloqueados/penhorados e 

transferidos para o Departamento da Conta única do poder Judiciário 

deste Estado, agência nº 3834, Banco do Brasil, a fim de que seja 

vinculado a este processo, até ulterior deliberação.

 Havendo saldo, oportunize-se a manifestação do Executado no prazo de 

05 (cinco) dias, (art. 854 § 2º do CPC), e, em seguida da parte exequente 

pelo mesmo prazo e voltem os autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006016-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA (ADVOGADO(A))

JOSE WESLEY LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA LIMA DA SILVA LOPES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

HAMILTON TEIXEIRA NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006016-17.2018.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos c/c Partilha Vistos, etc... Atento ao noticiado e 

pretendido pelo Requerente no Id 13304975, e, tendo em vista a juntada 

dos documentos de Id 13304988 e Id 13305002, vê-se que ele no Id 

13304975, ratifica a pretensão de prosseguimento da ação para fins de 

partilhar o direito referente a um imóvel, diga-se, financiado, e, 

revisionar/reduzir o valor da pensão alimentícia fixada em favor dos filhos. 

Dito isso, e, inclusive reportando-me ao decidido por este Juízo no Id 

12710418, insta observar, não seria possível/necessário, proceder uma 

nova partilha pela via judicial, do direito relacionado ao mesmo bem imóvel 

já partilhado extrajudicialmente, como informado pelo próprio Requerente, 

Id 13305002, inclusive tendo em vista o já consignado por este Juízo, no 

seguinte sentido: “...bem como, no mesmo prazo, adequar seu pedido de 

partilha de bens, a fim de executar o título extrajudicial, 

fundamentadamente com a legislação pertinente, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial.” (cf. Id 12710418 - Pág. 2) Até porque, o eventual 

descumprimento do acordo pela Requerida, ressalvada efetiva 

demonstração em outro sentido, não é causa a justificar a 

realização/ratificação de partilha, muito menos de forma diferente daquela 

acordada extrajudicialmente, pois, como dito, demandaria, apenas a 

execução do título de acordo extrajudicial, nos moldes em que 

estabelecido, Id 13305002. Portanto, s.m.j., a princípio, a providência a ser 

adotada pelo Requerente seria a execução extrajudicial, mesmo porque, 

de acordo com o art. 784, III, do Código de Processo Civil: “São títulos 

executivos extrajudiciais:” (...) o documento particular assinado pelo 

devedor e por 2 (duas) testemunhas; (...) E mais: “...Partilha de bens 

realizada extrajudicialmente (termo de partilha de bens extrajudicial, 

assinado pelas partes e duas testemunhas) – Aplicação das regras de 

competência dos processos de execução de títulos executivos 

extrajudiciais – Artigos 781, inciso I, e 784, inciso II e III, ambos do 

CPC/2015 – Regra do domicílio do executado – Conflito procedente – 

Competência do Juízo Suscitado (Vara Cível).” (TJSP; Conflito de 

competência 0028375-55.2016.8.26.0000; Julgamento: 15/12/2016) Diante 

dessa situação, oportunizo, ainda, nova manifestação do Requerente, a 

fim de que no prazo de 15 (quinze) esclareça e/ou adeque/emende o seu 

pedido, nos termos da legislação em vigor e da decisão proferida por este 

Juízo, nestes autos, com respaldo, ainda, na jurisprudência, sob pena de 

extinção/arquivamento. Após, voltem imediatamente conclusos para 

análise. Intimem-se e cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030996-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN PATRICIA LIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MONICA A M FANAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVAGNER JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HAGNER MACEDO DA SILVA (HERDEIRO)

P. M. D. S. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

HAMILTON TEIXEIRA NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1030996-28.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revoção. 

Outrossim, considerando o que consta dos autos até o momento, é 

possível o processamento do inventário pelo rito de arrolamento comum, 

mediante as retificações/anotações pertinentes, ressalvada eventual 

necessidade de conversão para inventário ordinário ou arrolamento 

sumário. Assim, nomeio inventariante a Requerente KELEN PATRICIA DE 

ARRUDA SILVA, Id 15398323-Pág. 1 e Id 15398651, e, embora 

dispensável (art. 664 do CPC), poderá ser lavrado termo de compromisso, 

se houver interesse, mediante comparecimento, em cinco dias, na 

Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Necessário, todavia, que a inventariante comprove a inexistência 
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de registro de testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento 

n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, 

complementar a inicial em relação ao testamento, bem como apresentar, 

ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, se for o caso, em observância ainda do art. 1829 do Código 

Civil. Apresentado ou ratificado o plano de partilha ou pedido de 

adjudicação, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), não representado(s) pelo(a) 

mesmo(a) advogado(a) da inventariante, Id 15398323-Pág. 4, “c”, pelo 

correio, e, por edital, eventuais interessados/ausentes, nos termos do 

inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Após, se houver testamento ou interesse de 

incapaz, dê-se vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise quanto à homologação/julgamento 

ou ulteriores deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029948-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO CAPILE DE MIRANDA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIANE PERON (RÉU)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1029948-34.2018.8.11.0041. Ação: 

Revisional de Alimentos. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade 

da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Intimem-se as d. 

patronas do Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem a 

emenda a inicial retificando o polo passivo da ação devendo incluir o 

menor representado pela genitora. Devem, ainda, instruir os autos, no 

mesmo prazo, com certidão de nascimento do menor/Requerido. Após, 

proceda-se a Secretaria judicial as retificações e anotações necessárias. 

Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019926-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MORAES SIQUEIRA (REQUERENTE)

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1019926-14.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Observa-se dos autos que foi ajuizada a 

presente ação com o objetivo de viabilizar a permuta do imóvel residencial 

de propriedade de Camila Siqueira Moraes, representada por sua 

Curadora, ora Requerente, cujo pedido foi deferido, conforme se constata 

da sentença acostada sob o Id n. 14264732. Contudo, posteriormente, a 

Requerente peticionou nos autos informando que apesar de ter sido 

deferido o pedido de alvará judicial para permuta ou venda do imóvel 

residencial de propriedade de sua filha Camila Siqueira Moraes, o agente 

financeiro Banco Bradesco S/A, encarregado do financiamento do saldo 

devedor constante do contrato de compra e venda não concorda que o 

nome de sua filha conste na escritura de compra e venda da unidade 

autônoma condominial, apartamento nº 1101, localizado no 11º Pavimento, 

do EDIFÍCIO RIVIERA DUQUE DE CAXIAS, situado na Rua José Haddad 

esquina com Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes e Rua Franklin 

Cassiano Silva, Bairro Duque de Caxias, neste Município. Afirma que tal 

alegação se sustenta no fato de que sua filha é interditada e não possui 

renda para contribuir com o pagamento das prestações do financiamento 

para compra do apartamento acima descrito que ficará alienado em favor 

do agente financeiro. Todavia, salienta que em razão da autorização da 

transferência na condição de permuta, o cartório exige que conste o nome 

de sua filha na escritura do apartamento por se tratar de uma permuta 

envolvendo imóvel de sua propriedade. Assim, para solucionar tais 

empecilhos, e considerando que toda a negociação foi concluída com 

assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade 

Autônoma celebrado entre a Requerente e a INCORPORADORA, SPE 

DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA, já tendo a 

mesma realizado o pagamento da entrada e recebido as chaves do imóvel, 

requereu seja retificado o alvará de autorização para transferência do 

imóvel Casa Residencial, Lote 07, da Quadra 13, localizada na Rua 40, n° 

198, bairro Vila Boa Esperança, Cuiabá – MT, objeto da Matrícula 4.987, 

Livro 2-M, Folhas 251, Ficha n° 01, em nome de sua filha Camila Siqueira 

Moraes, para a empresa INCORPORADORA, SPE DUQUE DE CAXIAS 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA ou a quem esta indicar, se 

comprometendo a Requerente a prestação de contas na liquidação do 

financiamento, ou seja, transferindo para o nome de sua filha Camila 

Siqueira Moraes, o percentual da casa que representa pouco mais de 40% 

(quarenta por cento) em relação ao valor pago pelo apartamento, Id n. 

15316955. O Ministério Público, em seu parecer, manifestou no sentido de 

permitir que o agente financeiro Banco Bradesco S/A, realize o 

financiamento do saldo devedor restante apenas constando o nome da 

Requerente no Contrato de Compra e Venda da unidade autônoma 

devidamente individualizada, desde que após a quitação do imóvel seja 

integralmente cumprida as determinações especificadas na decisão 

judicial (Id. 14264732) que autorizou a expedição do Alvará Judicial, Id n. 

15402726. Dito isso, diante do noticiado pela Requerente, entendo 

conveniente e acolho o parecer ministerial no sentido de autorizar a 

expedição de novo alvará judicial para fins de possibilitar que o 

financiamento do saldo devedor para aquisição do novo imóvel seja 

realizada apenas em nome da Requerente. Contudo, ressalvo que após a 

quitação do financiamento deverá ser cumprido o determinado na 

sentença de Id n. 14264732, ou seja, ser o imóvel adquirido escriturado em 

condomínio entre a Requerente e sua filha Camila Siqueira Moraes, sendo 

que a cota desta última equivalerá ao limite de sua contribuição, ou seja, o 

valor da avaliação do bem objeto deste alvará judicial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030351-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES (ADVOGADO(A))

ESTEVAO MAGALHAES PONTES (REQUERENTE)

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SOARES DE PONTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1030351-03.2018.8.11.0041 Ação: 

Curatela com pedido de tutela de urgência Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Trata-se de Ação de Curatela com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Estevão Magalhães Pontes com objetivo de obter a curatela 

seu irmão Manoel Soares de Pontes, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que o Requerido possui 58 (Cinquenta e oito) 

anos de idade e, desde o ano de 2014, desenvolveu vicio por bebidas 

alcoólicas, tornando-se um ébrio habitual. Informa que nos anos de 2014 a 

2016, o interditando perambulou nas ruas da cidade de Chapada dos 

Guimarães/MT e fez do terminal rodoviário, daquele município, sua moraria. 

Esclarece que em 08/04/2017 o Requerente encontrou o Requerido todo 

maltrapilho e vivendo de mendicância nas ruas de Chapada dos 

Guimarães/MT. Alega que após o resgate do Requerido, o Requerente 

descobriu que neste mesmo período, em que o Requerido vivia nas ruas 

de Chapada dos Guimarães/MT (2014 a 2017), foram liberados vários 

empréstimos consignados na conta bancária do mesmo. Afirma que o 

Requerido não reúne as condições mínimas necessárias para se auto 

determinar e proceder com segurança os atos da vida civil, em especial, 

no tocante a administração e controle de suas finanças e patrimônio, uma 

vez que a embriaguez habitual lhe retira a plena capacidade de 

entendimento e reduz, significativamente, seu discernimento sobre as 

coisas e circunstâncias. Dessa forma, pede a concessão da tutela de 

urgência para fins de nomear o Requerente curador provisório do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 247 de 584



Requerido, para as práticas de direitos de natureza patrimonial e negocial, 

bem como, gerenciar o benefício previdenciário e outros necessários. 

Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

É o relatório. Decido. Em que pese às alegações do Requerente e os 

documentos carreados, não é possível, neste momento, nomeá-lo curador 

provisório do Requerido, contudo, o pedido será reanalisado após 

realização de entrevista com o Interditando que designo para o dia 

25/09/2018, às 14:00 horas (art. 751 do CPC). Intime-se o Requerente, 

através de seus d. patronos, para comparecer na audiência acompanhado 

do Requerido. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1027833-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON DE ARRUDA GARCIA (REQUERENTE)

ROSANE GARCIA PIRES DE MIRANDA (REQUERENTE)

ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1027833-40.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Eliane Garcia de Arruda Gomes, Rosane 

Garcia Pires de Miranda e Robinson de Arruda Garcia, todos qualificados 

na inicial, objetivando o levantamento dos valores deixados em conta 

bancária pela falecida Airtes de Arruda Garcia, mãe dos Requerentes. O 

pedido foi instruído com os documentos necessários à propositura da 

ação. Indeferido os benefícios da assistência judiciária gratuita, os 

Requerentes requereram a juntada do comprovante de pagamento das 

custas judiciais e taxas judiciárias, Id n. 15255921/15255922/15255923. 

Relatei. Fundamento e decido. Antes de tudo oportuno consignar que o 

alvará tem o sentido de autorização e não de mandado, por ser uma 

faculdade ou permissão ao interessado, para a prática de um ato, sem 

obrigá-lo à utilização do instrumento. Outrossim, o pedido pode ser 

deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da análise dos 

autos, constata-se que os Requerentes possuem legitimidade para 

postularem o levantamento dos valores deixados por sua falecida mãe. 

Pelo exposto e mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

formulado na ação e acolho a pretensão dos Requerentes, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de autorizar 

a expedição de alvará, para viabilizar o levantamento/saque dos valores 

devidos à sua falecida mãe que se encontram depositados junto ao Banco 

do Brasil, Id n. 14954508, com os acréscimos que houver. Expeça-se 

imediatamente o necessário, por não verificar controvérsia ou qualquer 

prejuízo ao imediato cumprimento desta decisão. Custas já pagas. Após, 

transitado em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005529-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COSME DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Silvano Macedo Galvão (ADVOGADO(A))

HELENA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LOURENCO DA SILVA GOMES (RÉU)

AMERICO GOMES DE MACEDO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005529-47.2018.8.11.0041 Ação: 

Investigação de Paternidade post mortem Vistos, etc... P.H.F. dos S., 

representando por sua genitora Helena Fernandes dos Santos, ajuizou a 

presente Ação de Investigação de Paternidade post mortem, em face de 

Américo Gomes de Macêdo e Maria Lourenço da Silva Gomes, todos 

qualificados na inicial, sob o argumento, em resumo, de que a genitora do 

menor e o falecido Abgair Lourenço Gomes mantiveram um relacionamento 

amoroso do qual adveio o nascimento do Requerente em 08/01/2018. 

Informa que antes mesmo de saber da gestação, o de cujus veio a óbito, o 

que impossibilitou o reconhecimento da paternidade. Esclarece que o 

relacionamento entre a representante legal do infante e o falecido era de 

conhecimento e aceitação por toda a família paterna, e os seus herdeiros, 

os avós paternos, ora requeridos, estão de acordo com a paternidade que 

se pretende ver declarada. Relata que os Requeridos firmaram declaração 

em cartório, onde reconhecem o relacionamento entre a representante do 

menor e o falecido e o Requerente como fruto dessa união rompida. 

Ressalva que as partes fizeram o exame de DNA cujo resultado comprova 

a paternidade atribuída ao de cujus, salientando que os Requeridos são os 

únicos herdeiros do falecido. Pede, ao final, a procedência do pedido para 

fins de que seja declarado que o falecido é pai do Requerente, bem como 

seja procedida a averbação no seu assento de nascimento, inserindo 

também os nomes dos avós paternos e o patronímico do falecido ao do 

Requerente, que passará a se chamar: Pedro Henrique dos Santos 

Gomes. Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura 

da ação. Por decisão foi designada audiência e determinada outras 

providências, Id n. 12688267. Os Requeridos foram citados e intimados, Id 

n. 12809361. Posteriormente, o Requerente apresentou nova petição, na 

qual estão no polo ativo todas as partes envolvidas neste processo, 

requerendo o aditamento a inicial para fins de que a ação passe a ser 

Declaratória de Reconhecimento de Paternidade post mortem 

concomitantemente com Declaração de União Estável Post Mortem. 

Alegaram que a ação foi proposta com característica litigiosa, todavia, a 

mesma é consensual, uma vez que os avós paternos não se opõem 

quanto aos pedidos. Ao final, pleitearam o reconhecimento da paternidade 

atribuída ao de cujus, em relação ao menor, bem como o reconhecimento e 

homologação da união estável havida entre o de cujus e a Sra. Helena 

Fernandes dos Santos, oficiando a todos os cartórios desta comarca e 

adjacentes sobre tal condição. Intimadas, as partes acostaram aos autos 

procuração outorgada pelos genitores do de cujus, Id n. 14050299. 

Realizada audiência, restou prejudicada a tentativa de conciliação em 

razão da ausência das partes, Id n. 14508159. Os Requerentes, através 

da petição de Id n. 14729188, justificaram a ausência das partes na 

audiência, e requereram seja dado o normal prosseguimento ao feito. O 

Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos formulados, Id n. 

14937528. Relatei. Fundamento e decido. Antes de tudo, acolho o 

aditamento da inicial e determino que se proceda as retificações e 

anotações necessárias em relação ao do nome da ação a qual passará a 

ser Ação Declaratória de Reconhecimento de Paternidade post mortem 

concomitantemente com Declaração de União Estável Post Mortem, bem 

como as retificações e anotações necessárias em relação ao polo ativo, 

fazendo nele constar como partes: P.H.F. dos S., representando por sua 

genitora Helena Fernandes dos Santos, Helena Fernandes dos Santos, 

Américo Gomes de Macêdo e Maria Lourenço da Silva Gomes, junto ao 

cadastro deste processo. Dito isso, passo, primeiramente, a análise do 

pedido quanto à investigação de paternidade atribuída ao falecido. Quanto 

à sua natureza jurídica, podemos afirmar que a ação investigatória de 

paternidade consiste em ação de estado, e declaratória, haja vista ter ela 

por escopo a declaração judicial de que o Requerente é filho do falecido 

Abgair Lourenço Gomes, de modo que proferida sentença favorável 

àquela, tornar-se-á definida a sua situação, tendo, por corolário, direito ao 

uso do patronímico do pai e de suceder-lhe. Dentre os pressupostos de 

admissibilidade da ação de investigação de paternidade, elencados nos 

artigos 1.607 à 1.617, do Código Civil vigente, depreende-se a 

configuração de concubinato ou a ocorrência de meras relações sexuais 

entre a mãe do investigante e o indigitado pai. No caso em exame, 

constata-se após a realização do exame de DNA foi concluído que: “(...) 

Pedro Henrique Fernandes dos Santos tem uma probabilidade maior que 

99,99% de ter como pai biológico o indivíduo falecido”, Id n. 12061489. 

Vejamos o que se extrai da jurisprudência: “INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE COM DNA POSITIVANDO CERTEZA DE 99,99% – 

Confiabilidade absoluta. Alimentos fixados na forma do art. 400 do CC, em 

um salário mínimo e que são devidos da citação, conforme jurisprudência 

dominante do STJ. Improvimento, indeferido o pedido de assistência 

judiciária”. (TJSP – AC 220.447-4/9 – 3ª CDPriv. – Rel. Des. Ênio Santarelli 

Zuliani – J. 05.02.2002) (negritamos e grifamos) Outrossim, constata-se, 

ainda, que além do exame de DNA que comprova a paternidade atribuída 

ao falecido Abgair Lourenço Gomes, os avós paternos, também 

Requerentes, através da declaração, firmada por Escritura Pública, de Id 
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n. 12061486, declararam que do relacionamento havido entre a 

representante do Requerente/menor e o falecido adveio o nascimento do 

menor Pedro Henrique Fernandes dos Santos em 08/01/2018. Assim, 

entendo estar satisfatória e inquestionavelmente comprovada a 

paternidade. Com relação ao reconhecimento da união estável havida 

entre a Requerente Helena Fernandes dos Santos e o falecido Abgair 

Lourenço Gomes, passo a sua análise. Compulsando os autos, diante da 

documentação juntada, resulta inquestionável que houve a convivência 

marital entre a Requerente e o “de cujus”, tanto é que pais do falecido, 

consensualmente, reconheceram o pedido inicial, Id n. 13584052, 

apresentando, inclusive, declaração, firmada por Escritura Pública, Id n. 

12061486. Desta feita, diante do contexto probatório produzido, não há 

como chegar a outra conclusão que não seja o reconhecimento da união 

estável havida entre a Requerente e o falecido Abgair Lourenço Gomes, 

pelo período de setembro/2016 até 01/05/2017, Id n. 12061486, data em 

que veio a óbito o de cujus. Neste sentido, aliás: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. 

PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO, INÉPCIA DA 

INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO, AFASTADAS. Em demanda envolvendo 

reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros são partes 

legítimas para figurarem no polo passivo da ação. (...) A união estável é 

relação fática, de forma que somente pode produzir efeitos jurídicos com a 

comprovação, em juízo, dos requisitos necessários para a sua 

caracterização. Comprovada a affectio maritalis, decorrente da existência 

de convivência pública, contínua, duradoura, e estabelecida com objetivo 

de constituir família, é de ser reconhecida à união estável. RECURSO 

IMPROVIDO.” (RAC n. 70017723313, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 18/01/2007). E mais: “... As provas 

carreadas nos autos são deveras contundentes e provam per si, a união 

estável entre a apelada e o falecido”. (TJMT - Ap, 42668/2006, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/10/2006, Data da publicação no 

DJE 10/11/2006) Aliás, a Lei de Introdução ao Código Civil preconiza em 

seu artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Outrossim, a 

Constituição Federal de 1988 buscou retratar a sociedade por uma ótica 

de modernidade, dando uma nova dimensão ao conceito de família ao 

introduzir um termo generalizante - entidade familiar - a englobar, além da 

relação decorrente do casamento também a união estável, emprestando 

juridicidade ao relacionamento até então marginalizado pela lei, o que, 

aliás, foi ratificado com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. 

Ressalto, ainda, por oportuno que em casos tais a sentença tem natureza 

puramente declaratória, autorizando-se, assim, a partir dela, a busca dos 

direitos relacionados ao reconhecimento da união estável entre a 

Requerente e o falecido. Pelo exposto, e mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, o pedido dos Requerentes e o faço para declarar 

ABGAIR LOURENÇO GOMES (falecido) pai biológico do menor/Requerente 

PEDRO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS, e via de consequência, 

determino que se procedam às devidas anotações/retificações na 

averbação perante o Cartório de Registro Civil competente, onde o menor 

foi registrado, Id n. 12061460, fazendo constar o nome do pai biológico: 

ABGAIR LOURENÇO GOMES, dos avós paternos, Américo Gomes de 

Macêdo e Maria Lourenço da Silva Gomes, Id n. 12061470, passando a 

criança a chamar-se Pedro Henrique dos Santos Gomes (Id n. 12061448, 

pág. 5, Id n. 13584052, pág. 4). Acolho, ainda, nesta oportunidade, o 

pedido formulado para fins de reconhecer e declarar que efetivamente 

houve uma união estável entre a Requerente Helena Fernandes dos 

Santos e o de cujus Abgair Lourenço Gomes, pelo período de 

setembro/2016, Id n. 12061486, até a data do óbito desse ocorrido em 

01/05/2017, Id n. 12061470, para todos os fins de direito. Todavia, 

saliento, nesta oportunidade, que para fins de conhecimento dos Cartórios 

acerca do acima decidido, Reconhecimento da União Estável, deverá a 

Requerente, quando se fizer necessário, apresentar o documento/certidão 

noticiando tal situação/condição. Ciência ao Ministério Público. Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário e arquive-se, com as anotações e baixas 

de estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018238-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. B. R. P. (AUTOR(A))

M. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

18/10/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 20 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018238-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. B. R. P. (AUTOR(A))

M. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

18/10/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 21 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005000-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

EVANILDES GOMES BEZERRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 18/10/2018 às 16h 00m. Cite-se 

o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 
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inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 28 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005000-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

EVANILDES GOMES BEZERRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA QUE INFORME O 

ENDEREÇO COMPLETO DO REQUERIDO (AILTON GONÇALVES). 

ENDEREÇO COM O NOME DA RUA, QD, LOTE, Nº, BAIRRO, CIDADE E CEP. 

CUIABÁ, 21 de setembro de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005364-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH REVELES PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 18/10/2018 às 16h 30m. Cite-se 

a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 28 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005364-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH REVELES PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

18/10/2018 ÀS 16:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 21 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005777-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLER TATIANE APARECIDA NERES (REQUERENTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR MACIEL E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 18/10/2018 às 17h 00m. Cite-se 

o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 28 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005777-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLER TATIANE APARECIDA NERES (REQUERENTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR MACIEL E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 
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DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

18/10/2018 ÀS 17:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 21 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005780-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY SALES FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 18/10/2018 às 17h30m. Cite-se 

a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 28 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005780-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY SALES FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

18/10/2018 ÀS 17:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 21 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017588-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

NELIDA TOLEDO RODRIGUES (AUTOR(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON JUNIOR DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 19/10/2018, às 14:00 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o requerido, por meio de 

sua representante legal, cientificando-a para comparecer à audiência, 

acompanhada de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência daquele em extinção e 

arquivamento do processo e a deste em confissão e revelia. Na audiência, 

se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça 

por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida das 

testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 385060 Nr: 21072-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA SOUZA LOPES, SILVESTRE LOPES DE 

SOUZA, ÂNGELA MARIA DORES, GEOVÁ LOPES DE SOUZA, MARIA 

DOMINGAS SOUZA LOPES, MARIA APARECIDA LOPES SOUZA, 

ADALBERTO DUARTE DORES, ZÉLIA DUARTE DIAS, ANTONIO DUARTE 

DORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DIVA DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação da inventariante para se manifestar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1059055 Nr: 50538-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte requerente na 

confecção de documento, para em 05 dias, comparecer em cartório 

juntamente com as partes para assina-lo. Após esse prazo, os autos 

serão remetidos ao arquivo, se for o caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1075360 Nr: 57674-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIS DE BARROS DA SILVA, NÉLIO 

MARQUES SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1075360

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fl.71, intime – se a parte autora para que junte 

aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros documentos referentes à 

patologia psiquiátrica eventualmente acometida pelo interditando, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 462211 Nr: 30878-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTAS, JGAS, RLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA.

(UNIJURIS) - OAB:3.574/MT

 Vistos, etc.

Código nº 462211.

Verifico nos autos às fls. 308 que a petição foi protocolada na data de 14 

de agosto de 2018, ocorrendo assim apenas um erro de digitação, 

determino a intimação do executado para se manifestar em relação às fls. 

308/310 e documentos de fls. 311/346.

Após a manifestação do executado, dê-se vistas ao Ministério Publico, por 

fim conclusos.

Defiro a expedição de alvará eletrônico na forma pleiteada às fls. 310, 

determinando a transferência para conta do patrono.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 949782 Nr: 60206-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA MARIA SANTOS LIMA, EDISON ALEXANDRE 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA APARECIDA SANTOS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 949782

Oficie – se a Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para que 

informe quanto à fase processual em que se encontra o processo de 

código 747256, tendo em vista de se tratar de imóvel objeto do presente 

inventário.

Com a informação volte os autos conclusos para decisão.

Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1102509 Nr: 11540-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENA DE OLIVEIRA PEREIRA, ESPOLIO DE RUITER 

CRISTOVAO DE OLIVEIRA PEREIRA, RUAN DOMINGOS PEREIRA, 

ANDRESSA DOMINGAS PEREIRA, KLEIBER DE OLIVEIRA PEREIRA, ROSA 

LUZIA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARILEIDE DE AMORIM SILVA PEREIRA, 

MILTON JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA, ROBSON MANOEL DE OLIVEIRA 

PEREIRA, RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL PEDRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O, RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - OAB:17.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1102509

Intime – se a inventariante para se manifestar nos autos, com relação as 

informações de fls. 92/97, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 933254 Nr: 51049-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANICE EUZEBIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIO DOMINGOS EUZÉBIO 

DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

CLAUDIO DOMINGOS EUZÉBIO DA SILVA SIQUEIRA, falecido em 

27/09/2014 (fl. 10) ADJUDICANDO o único imóvel em nome do falecido a 

herdeira JOVANICE EUZEBIA DA SILVA, ressalvando-se possíveis direitos 

de terceiros prejudicados.Transitada em julgado, expeça-se Carta de 

Adjudicação. Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, ____ de setembro de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1147723 Nr: 30717-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPF, APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, em consonância com o membro do Ministério Público, com 

fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, DECRETO A 
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PRISÃO CIVIL do executado/devedor FÁBIO RODRIGUES FERNANDES, 

qualificado nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.Determino, ainda, 

o protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil, após as devidas atualizações.Expeça-se o 

mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem como o necessário ao 

protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, proceda-se a 

atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e protesto do 

Executado, conforme acima determinado.Outrossim, necessário ressalvar, 

ainda, que deve o meirinho e a autoridade policial encarregada que por se 

tratar de prisão de caráter civil, deverá o conduzido ser recolho em local 

apropriado separadamente de criminosos.Cientifique-se o Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.Cuiabá-MT, 20 de setembro 

de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1154805 Nr: 33846-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CAPISTRANO DA ROSA, EVANDO 

CAPISTRANO DA ROSA, ADEMIR ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, LUIZ 

CARLOS CAPISTRANO DA ROSA, ADEVAIR ESTEVÃO FIGUEIREDO, 

MARIA JOSE CAPISTRANO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLARICE CAMARÃO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:20.678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1154805

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 111, determino a 

avaliação judicial do bem móvel descrito à fl. 54.

Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 955288 Nr: 2723-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELIPE VELASQUEZ DE ANDRADE, ANA 

GAUDENCIA VELASQUEZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALTINO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB:12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem – se os requerentes para se manifestarem quanto a petição de fls. 

107/107-verso, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 756851 Nr: 8990-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICE LOURDES DE SANT'ANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALINE NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 756851

Intime – se o inventariante para apresentar a partilha de bens, no prazo de 

20 (vinte) dias.

 Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 709747 Nr: 2655-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTA LETICIA SAVINO DIAS, SÉRGIO BOCAYUVA 

TAVARES DE OLIVEIRA DIAS, FELIPE SAVINO DE OLIVEIRA DIAS, 

ISADORA BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS, INGRID SAVINO DE 

OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 709747

Defiro em parte requerimento de fls. 288/289, determino a suspensão dos 

autos, pelo prazo de 90 (noventa dias), transcorrido o prazo certifique – 

se e volte conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 750195 Nr: 1904-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN STEVENS CAMARGO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUVENILIO GUSMÃO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do inventariante para se manifestar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 351102 Nr: 21530-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DA SILVA, K. I. P. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLEUDETE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT, TAIS 

GONÇALVES MELADO - OAB:8524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Autos n.º 351102

Tendo em vista a renúncia do advogado, fl. 69, intime – se o inventariante 

para que apresente a procuração, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 707131 Nr: 886-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACELI MONTEIRO RODRIGUES MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIEGO TAVARES MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 707131

Defiro requerimento de fl. 180/181,

 Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 391490 Nr: 26768-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LIMA, ADRIANA APARECIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO VALDIVINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 391490

Intime – se a inventariante para que junte aos autos termo de renúncia da 

herdeira Adriana Aparecida Lima com firma reconhecida ou feito junto a 

Secretaria desse juízo e apresente a partilha de bens no prazo de 5 

(cinco) dias, para que seja devidamente homologada.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902069 Nr: 31347-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY SANTANA ARRUDA SILVA DE ALMEIDA, 

HAARDA, ROSELY SANTANA ARRUDA SILVA DE ALMEIDA, AFARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DOMINGOS SÁVIO JORGE LUIS 

ROQUE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:10657-E, SOLANGE JANCZESKI - OAB:12.702.B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 902069

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1050505 Nr: 46660-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DAS DORES ALFARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ALFARO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANIR FRAGA FIGUEREDO - 

OAB:OAB/SP. 256.677, ANDREA ALFARO - OAB:15.941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de ANTÔNIO 

ALFARO FILHO, falecido em 10/08/2015 (fl.13) na forma descrita, por meio 

do esboço de fls. 34/38, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros 

prejudicados.Após, transitada em julgado, expeça-se formal de partilha. 

Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, ______ de setembro de 2018.Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 826494 Nr: 32418-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSR, RSR, PDR, KATIANE FATIMA SALVADOR, 

KATIANE FATIMA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RENATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 826494

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963496 Nr: 6267-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÁUDIA NASCIMENTO PEREIRA, Cpf: 

01277003319, Rg: 25374508, Filiação: Gonçalo da Silva Pereira e Cleuba 

de Fátima Ribeiro Nascimento, data de nascimento: 23/06/1985, 

brasileiro(a), solteiro(a), assistente de vendas. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Guarda c/c Alimentos interposta po Claudia 

Nascimento Pereira em desfavor de Adilson Luis Pereira Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Código: 963496Determino a 

intimação da parte autora, via edital, para dar prosseguimento no feito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação editalícia, não havendo 

manifestação, certifique – se e encaminhem –se os autos ao MP.Por fim, 

conclusos.Intime – se. Cumpra – se.Cuiabá, 09 de outubro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 738363 Nr: 34933-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 738363

Defiro o pedido de fls. 39.

Em seguida, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 859327 Nr: 1201-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CORREA DA COSTA, WILMA BETIM 

CORREA DA COSTA, CELSO EBEL CORRÊA DA COSTA, MARIA JOSÉ 

CARLUCCI CORREA DA COSTA, ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO CORREA 

DA COSTA, ERANTINA CARDOSO DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIVA DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 859327

Intime-se o Inventariante, para incluir a Senhora Maria José Carlucci 

Corrêa da Costa, viúva do de cujus Luiz Fernando Corrêa da Costa, no 

plano de partilha, bem como excluir o espólio de Karolinne Farias Corrêa 

da Costa, devendo permanecer apenas sua genitora, Senhora Luiza 

Farias Corrêa da Costa, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1332011 Nr: 16034-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFB, SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1332011

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão 

disto a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de junho, julho e agosto de 

2018, no valor de R$ 826,18 (oitocentos e vinte e seis reais e dezoito 

centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 523 DO C.P.C.)

Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito: i) prestações alimentícias referentes ao período 

de junho a dezembro de 2.017, no valor de R$ 1.926,80 (um mil 

novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), janeiro a maio de 

2.018, no valor de R$ 420,30 (quatrocentos e vinte reais e trinta 

centavos), e o valor de R$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta 

reais), referentes ao transporte escolar, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e 

§2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 

528, §1º, do NCPC).

Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC).

Deverá constar do mandado que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do NCPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Defiro o pedido de fls. 08, item “d”.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1125569 Nr: 21138-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGBS, SGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:23446/O, WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4.202/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1125569

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Proceda-se com as retificações necessárias na capa dos autos e junto ao 

Sistema Apolo, por se tratar de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (verba 
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honorária), estabelecendo no polo ativo: Flávio Lucio Santana de Oliveira e 

Elisângela Gonçalves da Silva Oliveira; mantendo inalterado o polo 

passivo.

Primeiramente, intime-se a parte Exequente, para apresentar planilha 

atualizada do débito em conformidade com a sentença proferida às fls. 

135, onde fora fixada verba sucumbencial no equivalente a 15% (quinze 

por cento) do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial.

Não havendo manifestação, voltem conclusos para extinção.

Com os cálculos nos autos em conformidade com o determinado, intime-se 

o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do valor 

atualizado dos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento parcial, a 

multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 

523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial 

(art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da multa é a 

intimação do devedor.

A intimação deve ser feita na pessoa do advogado constituído, por meio 

de publicação no diário oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor for 

representado pela Defensoria Pública ou não tiver representante nos 

autos, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 

2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV).

 Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º).

Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC 523 § 3º e 831).

O devedor pode apresentar impugnação, independente da penhora, 

alegando os temas apontados no rol legal (CPC 525 § 1º).

Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de efeito 

suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da prestação 

(CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a imposição 

de caução (CPC 521 I).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1334940 Nr: 16676-87.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSDS, FFSDS, MSDC, HKSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE MORAES - 

OAB:4053-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1334940

Intime-se a parte Autora, para juntar os documentos essenciais o regular 

trâmite (sentença, documentação pessoal, entre outros), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1167340 Nr: 38955-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDNC, EPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREMÁCIO JOSÉ TENÓRIO DE 

CARVALHO - OAB:4562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300-MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1167340

Arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1330341 Nr: 15698-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAADS, TADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J N MARCELO - 

OAB:14.599-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1330341

Os advogados renunciaram os poderes outorgados a eles. (fls. 68/69).

Desse modo, intimem-se pessoalmente a Senhora Tatiane Alves de 

Oliveira, para regularizar sua representação processual sob pena de 

extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (art. 485, IV, do CPC).

 Em caso de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.

Não havendo manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 343129 Nr: 13398-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRGD, FOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 343129

Defiro o pedido de fls. 37/38.

Em seguida, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1325679 Nr: 14673-62.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS, JRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1325679

Esse processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito, no valor de R$ 12,61 (doze reais e sessenta e 

um centavos), referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2018, no prazo 

de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sendo que, em caso de 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o 

protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC).

Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC).

Deverá constar do mandado que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do NCPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1330588 Nr: 15745-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDNC, EPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREMÁRCIO JOSÉ TENÓRIO DE 

CARVLAHO - OAB:4562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1330588

Intime-se a parte Exequente, para apresentar cópia da sentença e planilha 

atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1333903 Nr: 16428-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES DO CARMO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA CAMARGO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR JULIANO RAMOS - 

OAB:15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se o apensamento aos autos de Código 909456.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra – se.

Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 149462 Nr: 4199-23.2004.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDC, AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURICO DE CARVALHO - 

OAB:1.075-A/MT, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 921772 Nr: 44442-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAMAR CRISTINA MARTINS, CARINA TATIANA 

MARTINS WEISSHEIMER, FATIMA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOANITA DE SANT´ANA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de MARIA 

JOANITA DE SANT’ANNA MARTINS, falecida em 15/01/2005 (fl.09), na 

forma descrita, por meio do esboço de fls. 62/64, ressalvando-se 

possíveis direitos de terceiros prejudicados.Após, transitada em julgado, 

expeça-se formal de partilha. Adotadas tais providências, promovam-se 

as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, ______ de setembro de 

2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 252809 Nr: 18473-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS LEMES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JORGE TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 252809

Determino a intimação da inventariante para que apresente partilha 

atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, volte conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 449290 Nr: 22348-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15.145, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145/MT

 Vistos, etc.

Código: 449290

A herdeira MARIA PINHEIRO ALVES DA SILVA às fls. 307/308 requereu a 

remoção da herdeira ROSENIR LEMES DA SILVA do cargo de 

inventariante.

Tendo em vista que a petição foi juntada aos autos e observando que o 

artigo 623 do CPC informa que o incidente deverá correr em apenso, 

determino que seja desentranhado as fls. 307/308 e formado novos autos 

que deverão ser apensados a estes (código 449290).

Após, determino a intimação da Sr. Rosenir Lemes da Silva para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas (art. 623 do CPC).

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se e remeta-se 

a conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, ______ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 387099 Nr: 22914-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA LOPES MATIAS RIL, S. Y. R., C. 

M. R. J.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CESAR MARIO RIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 387099

Oficie – se a Caixa Econômica Federal, Banco Real e o Santander para 

que informe quanto a existência de valores em nome do falecido.

Após, intime-se a Inventariante para apresentar a partilha de bens, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Por fim, volte os autos conclusos para decisão.

 Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 393230 Nr: 28714-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZE ADRIANA MARTINS COSTA, JONATHAN 

MARTINS DE OLIVEIRA COSTA, JOZE ADRIANA MARTINS COSTA, 

REINALDO TEODORO MARTINS COSTA JUNIOR, R. A. M. C., M. E. B. M. C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE REINALDO TEODORO MARTINS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4.939, 

ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, HELIO CASTELO 

BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 393230

Intimem – se os herdeiros Jonathan Martins de oliveira e Reinaldo Teodoro 

Martins Costa Junior para que se manifestem com relação a petições de 

fls. 291/291-verso e fl. 295.

Intime – se a inventariante para além dos documentos já existentes nos 

autos, providenciar no prazo de 20 (vinte) dias a certidão acerca da 

existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados.

 Cumpridas as determinações acima, conclusos os autos para 

deliberação.

 Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 28936 Nr: 10055-07.2000.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFRDCA, LLCdA, DMDC, LADCA, FDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA TEIXEIRA - 

OAB:11442, ANDRÉA MARIA ZATTAR - OAB:6094/MT, CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO - OAB:16.397, CRISTIANE DE OLIVEIRA 

GOMES - OAB:1537, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11.742, 

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - OAB:6948/MT, JUSCILENY SIQUEIRA 

CAMPOS FERLETE - OAB:6404/MT, KATIANA CORREA BAIA - 

OAB:21.842/MT, KELEN GOMES DE OLIVEIRA POPESCU - OAB:18445, 

MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B, MARIELE DE LIMA MUNIZ - 

OAB:8.943, ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:9610-MT, SEBASTIÃO 

JESUINO DE OLIVEIRA - OAB:8137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 28936.

Determino a intimação do patrono dos requerentes Luis Augusto e Luis 

Fernando para se manifestar em relação as informações de fls. 

371-v/372, no prazo de 05 (cinco) dias .

Após, conclusos.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 804233 Nr: 10697-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ TAVARES DE MELLO SANTOS, ESPÓLIO 

DE JOSÉ TAVARES DE MELLO NETO, HELIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE MELO 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 804233

Intime – se a inventariante para apresentar a partilha de bens atualizada, 

constando a fração das herdeiras que herdam por representação, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 834042 Nr: 39405-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 258 de 584



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO PEREIRA DA SILVA, ALEXANDRINA 

CONSTANÇA BISPO DA SILVA, JOAO PEREIRA NETO, JURACI PEREIRA 

DA SILVA FILHO, JORANICE CONSTANÇA SILVA DA GUIA, HELIO ALVES 

DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JURACI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana ligia teixeira conceição 

correa - OAB:20311, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT, 

RENATO PERBOYRE BONILHA - OAB:3844 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 834042

Determino a intimação do inventariante para se manifestar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 878472 Nr: 15788-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA ANTONIA DA CRUZ VIANA, FLORIZETH 

ARCANGELO VIANA, HERACLITO TEODOMIRO VIANA FILHO, 

GONÇALINA VIANA NASCIMENTO, MARIO LINDO VIANNA, LINDAYDE 

GONÇALINA VIANA, JOÃO BENEDITO APARECIDO VIANNA, MARIA 

SIDENEYA VIANNA, ELZA DA GLORIA VIANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HERACLYTO TEODOMIRO 

VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 878472

Defiro requerimento de fls. 54/55, oficie – se ao Departamento Auxiliar da 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

solicitando o encaminhamento de informações acerca de repasse de 

crédito deixado pelo falecido HERACLYTO TEODOMIRO VIANNA, nos 

autos do precatório nº 04/2000.

Após, com as informações, volte os autos conclusos para decisão.

 Cumpra – se.

Cuiabá, ______ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 777239 Nr: 30590-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILDA ALVES DE OLIVEIRA, MDOP, JOCILDA ALVES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIVALDO BRITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS YASUYUKI ONISHI 

JUNIOR - OAB:20.833/MT, LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - 

OAB:20803/O, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 77239

Compulsando os autos verifiquei qua ainda não foi nomeado curador 

especial ao herdeiro menor, desta forma, nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para tutelar os interesses do herdeiro civilmente 

incapaz.

Intime – se o inventariante para apresentar a partilha de bens, no prazo de 

20 (vinte) dias.

 Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação e volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 714255 Nr: 8901-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KOZOFF - OAB:16.372, 

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 714255

Intime – se a inventariante para apresentar a partilha de bens atualizada, e 

manifestar quanto ao ofício de fl. 128/131, no prazo de 20 (vinte) dias.

 Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 710207 Nr: 3140-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA COSTA ROSA, DAVI DA COSTA, 

EDMILSON DA COSTA, MIRIAM DA COSTA, ESTER DA COSTA XAVIER, 

ARILCE DA COSTA GOULART, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA COSTA, 

MIRIAM DA COSTA, MARTA DA COSTA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA, 

MARCIO DE ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE UMBELINA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA VILELA 

SILVA - OAB:10.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 710207

Arquive – se os autos com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 740488 Nr: 37212-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA SANTANA, PATRICK DA SILVA 

SANTANA, MARIA DE JESUS PEDROSO, GABRIELLI DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 740488

Intime-se a Inventariante para providenciar:

a) – certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 
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Compartilhados.

b) - e a partilha de bens.

As providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias.

 Após, volte os autos conclusos para decisão.

Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 934688 Nr: 51789-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAJ, ALDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA LUZENY LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:7894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 934688

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fls. 85/86, intime – 

se a parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1050278 Nr: 46565-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTR, MTDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o despacho de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DO DESPACHO: "(...)Acolho cota do 

representante do Ministério Público de fls. 71/72, intime – se a parte autora 

para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros 

documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente acometida 

pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 209738 Nr: 20390-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, JLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO 

E SILVA RAMOS - OAB:11.197/MT

 Vistos etc,

Código nº 209738

Diante do acordo realizado e homologado às fls. 124/125, bem como 

transitado em julgado conforme certidão de fls. 128.

 Determino a EXPEDIÇÃO COM URGÊNCIA DO CONTRA-MANDADO EM 

FAVOR DO DEVEDOR e intime-se a POLINTER para devolver o mandado 

de prisão e realizar baixa no sistema.

Após, retorne os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1170416 Nr: 40362-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA AMORIM BERTHOLDO 

DE SOUZA - OAB:19118/O, DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8.635/MT

 Vistos, etc.

Código: 1170416

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 

preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC , fixo como 

ponto controvertido: a guarda das menores e o valor da pensão alimentícia 

para as menores.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/11/2018, às 

17:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e 

as que vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser 

intimadas, o rol deverá ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) 

dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver substituição de testemunha nos 

termos do art. 451 do CPC.

 Nomeio para patrocinar o requerido a Defensora Pública do Estado de 

Mato Grosso, Drª GISLAINE FIGUEIRA DESTO.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, ______ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 854545 Nr: 57098-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA ANTONIELLE GALVÃO 

ZAMBOLIM - OAB:17.988/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - 

OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 Considerando que o despacho de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DO DESPACHO: "(...)Acolho cota do 

representante do Ministério Público de fls.61/62, intime – se a parte autora 

para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros 

documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente acometida 

pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 774751 Nr: 27977-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDPT, SIMONE DE PAULA RIBEIRO, SIMONE DE PAULA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO TAVARES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZA KAROL GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:11315-4
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 774751

Intime – se a inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790372 Nr: 44419-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGAT, MADAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SOUZA - OAB:19.118/MT, 

DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8.635/MT, SILVANA DA SILVA 

TOLEDO - OAB:11.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 790372

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl.124, intime – se a 

parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 934688 Nr: 51789-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAJ, ALDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA LUZENY LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:7894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Código: 934688

Defiro requerimento de fls. 65/66 e determino a realização de perícia 

médica, nos termos do art. 753, do NCPC, devendo a Senhora Gestora 

agendar data, para que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana 

de Medicina Legal do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria 

Forense, Rua Sete, esquina com a Rua Parecis, sem n.º, Bairro Carumbé, 

CEP 78050-420, Fone 3613-1205, para realização do exame.

 Nomeio o médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, que 

desempenhará seu encargo, independentemente de compromisso, 

devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após a realização 

do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) 

Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou 

deficiência retira do requerido o necessário discernimento para os atos 

negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se por causa 

duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se 

transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; f) Se 

demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade de 

curatela?.

Com a data do exame nos autos, intimem-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.

Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 23 de junho de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022919-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA NOGUEIRA FLORENCIO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SILVA DA CONCEICAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1022919-30.2018.8.11.0041. AUTOR: LARISSA NOGUEIRA FLORENCIO 

RÉU: FELIPE SILVA DA CONCEICAO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, aliado o fato de que o sustento dos filhos incumbe 

aos pais, arbitro alimento provisório no importe de 30% do salário mínimo, 

R$ 286,20 ( duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), valor este 

que entendo o mais adequado no momento, possibilitando a satisfação 

mínima das necessidades do menor, a ser pago até o dia 10 de cada mês, 

mediante depósito em conta bancária da genitora: CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, agência 1681, CONTA POUPANÇA (operação 013), Nº. 

00054457-2. Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 19/10/2018 às 14h:30min, em razão do disposto no 

parágrafo único do art. 693 do Novo Código de Processo Civil[i]. Cite-se o 

requerido, por mandado e intimem-se as partes, cientificando a requerente 

para comparecer à audiência acompanhado de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e do requerido em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a 

requerida contestar, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à prolação da 

sentença. Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [i] Art. 693. As normas deste Capítulo 

aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, 

reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. 

Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de 

criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em 

legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste 

Capítulo.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006079-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BOM DESPACHO S RODRIGUES (REQUERENTE)

ANTONIO NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARIA DOMICIANA SANCHES (REQUERENTE)

JOAO GONCALO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOSE LUIZ NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

DAMIAO ANTONIO DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES (INVENTARIADO)
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BENEDITO NUNES RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006079-42.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15375838, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

23/10/2018, às 15:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003736-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FATIMA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

CLÓVIS RODRIGUES DE ARRUDA GOES (REQUERENTE)

DILMA GUIMARAES NOVAIS (ADVOGADO(A))

CAMILA RODRIGUES DE ARRUDA GOES (REQUERENTE)

DAMIÃO DE LARA RODRIGUES (REQUERENTE)

REGINA MARIA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOAO GONCALO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

EDSON BOM DESPACHO S RODRIGUES (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO(A))

ANTONIO NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO NUNES RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003736-73.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15414772, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

23/10/2018, às 15:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003736-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FATIMA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

CLÓVIS RODRIGUES DE ARRUDA GOES (REQUERENTE)

DILMA GUIMARAES NOVAIS (ADVOGADO(A))

CAMILA RODRIGUES DE ARRUDA GOES (REQUERENTE)

DAMIÃO DE LARA RODRIGUES (REQUERENTE)

REGINA MARIA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOAO GONCALO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

EDSON BOM DESPACHO S RODRIGUES (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO(A))

ANTONIO NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO NUNES RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003736-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FATIMA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

CLÓVIS RODRIGUES DE ARRUDA GOES (REQUERENTE)

DILMA GUIMARAES NOVAIS (ADVOGADO(A))

CAMILA RODRIGUES DE ARRUDA GOES (REQUERENTE)

DAMIÃO DE LARA RODRIGUES (REQUERENTE)

REGINA MARIA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOAO GONCALO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

EDSON BOM DESPACHO S RODRIGUES (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO(A))

ANTONIO NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO NUNES RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003736-73.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15414772, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

23/10/2018, às 15:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003973-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RODRIGUES DE ARRUDA GOES (REQUERENTE)

REGINA MARIA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO(A))

EDSON BOM DESPACHO S RODRIGUES (REQUERENTE)

ANTONIO NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

CLOVIS RODRIGUES DE ARRUDA GOES (REQUERENTE)

JOAO GONCALO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOSE LUIZ NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ROSANGELA FATIMA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

DILMA GUIMARAES NOVAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003973-10.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15099017, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

23/10/2018, às 15:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028031-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. L. D. C. (ADVOGADO(A))

M. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028031-77.2018.8.11.0041 Certifico que, por 
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meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15254029 - "(...) De outro norte, necessário salientar que o requerente 

pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por ele firmado, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 dias, 

a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser indeferido o 

benefício de assistência judiciária. Às providências." Cuiabá/MT, 21 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028698-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LESCANO DE MORAIS (REQUERENTE)

EDUARDO LESCANO DE MORAIS (REQUERENTE)

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS (ADVOGADO(A))

ARACI UBIRACIRA FLORES DA CUNHA (REQUERENTE)

ANA IARAJU FLORES DA CUNHA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO NONATO DE MORAIS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028698-63.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 15462001. 

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016137-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBE GALDINA DE BARROS (REQUERENTE)

WILLIAN SANTOS DAMACENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOIZIO GONCALO DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016137-07.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13822478, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

23/10/2018, às 14:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012006-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH REGINA RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

GEFFERSON ALMEIDA DE SA (ADVOGADO(A))

E. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012006-86.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15380013 - "(...) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no 

artigo 330, III, do Novo Código de Processo Civil e via de consequência, 

DECLARO EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC/2015. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002997-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE CAMPOS (REQUERENTE)

S. C. D. S. (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO ARANTES OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BARTOLOMEU ANASTACIO NETO (REQUERENTE)

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO CABRAL DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002997-37.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) INVENTARIANTE, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15021218 - "(...) Desta feita, tendo em vista que o plano de partilha 

apresentado não preserva os interesses dos herdeiros, mormente no que 

atine à menor incapaz, determino a intimação da inventariante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, retifique o plano de partilha apresentado, sob 

pena de remoção do encargo. Cumprida a determinação supra, intime-se o 

interessado Sr. Bartolomeu, a fim de que manifeste-se quanto ao novo 

plano de partilha apresentado e, após, ao Ministério Público. Decorrido o 

aludido prazo in albis, o que deverá ser certificado, certifique-se e 

conclusos. Às providências." Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021378-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. S. Q. (ADVOGADO(A))

V. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021378-93.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15450621 - "(...) Desta forma, intime-se o autor, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, colocando no polo passivo da 

presente ação os herdeiros do de cujus, indicando inclusive o endereço 

onde possam ser encontrados, devidamente qualificados, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015). De outro norte, 

necessário salientar que o requerente pleiteia a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito a 

necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser por ele 

firmado, assim, faculto que seja acostado ao feito, no mesmo lapso suso, 

o documento mencionado, a fim de regularizar a situação apontada, sob 

pena de ser indeferido o benefício de assistência judiciária. (...)" 

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010035-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MARIA CIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL JOSÉ DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010035-66.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15492787, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013932-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. M. (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 263 de 584



A. L. M. (EXEQUENTE)

T. S. B. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEITE DA SILVA OAB - 887.102.701-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimado (ID 14618285), o 

executado deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, se manifestar. 

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006395-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE ARAUJO DOURADO DA SILVA (REQUERENTE)

JUCILENE ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS (ADVOGADO(A))

MOUZANIEL DOURADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo do estudo psicossocial 

realizado (ID 14995321), impulsiono os autos para intimar a parte autora a 

fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar, e, após, para 

colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 21 de setembro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029336 Nr: 36491-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFL, PVPN, BLN, BLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

PEREIRA DE SOUZA VIDAL, para devolução dos autos nº 

36491-75.2015.811.0041, Protocolo 1029336, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1153106 Nr: 33122-39.2016.811.0041

 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: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMD, JCMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519-O, Elis Antonio Rodrigues - OAB:13.603-E, HEYTOR 

MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE SANTOS 

DAMACENO - OAB:7065/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12.721/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia com Pedido de Tutela de 

Urgência para EXONERAR Adilson Dorileo Silva da obrigação de prestar 

alimentos a César Augusto Moraes Dorileo (filho), no valor equivalente a 

12,5% dos seus rendimentos líquidos, com efeitos a partir da citação. Por 

conseguinte, julgo EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.Em decorrência, 

presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada nos autos, 

determino seja expedido ofício ao órgão empregador do demandante para 

que cesse os descontos efetuados a título de prestação alimentar em 

folha de pagamento - em relação ao filho César Augusto - permanecendo 

a obrigação no que atine ao filho Júlio César Moraes Dorileo, de maneira 

que o desconto passará, doravante, a ser realizado no percentual de 

12,5% da remuneração líquida do autor.Custas, despesas processuais e 

honorários pelo requerido, suspensa a exigibilidade por fazer jus à justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.”Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Cuiabá/MT, 20 de 

setembro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025933-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA RUBIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA CAMPOS 

(REQUERENTE)

MAYRON GEORGE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1025933-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MAYRA RUBIA RODRIGUES 

DOS SANTOS SILVA CAMPOS, MAYRON GEORGE RODRIGUES DOS 

SANTOS Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, no qual os 

requerentes pretendem o levantamento de valores deixados por sua 

falecida mãe CLAUDIA LAGES RODRIGUES, referentes a auxílio-doença, 

junto ao INSS; bem como valores depositados nos bancos Caixa 

Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. Ao dispor sobre a forma 

como deve ocorrer o pagamento de tais verbas, a Lei n.º 6.858/80, em seu 

artigo 1°, assevera que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Portanto, vê-se da 

normativa acima que, para o recebimento de tais valores, tem como única 

exigência a comprovação da condição de dependente habilitado perante a 

Previdência Social. Posto isto, determino a expedição de ofício ao INSS 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados da de cujus CLAUDIA LAGES RODRIGUES, bem 

como, informe sobre a existência de valores referentes a benefício de 

auxílio-doença, deixados pela falecida, junto ao órgão, depositando os 

referidos valores em uma subconta do presente processo. Faculto aos 

requerentes, a juntada de documento comprobatório que supra a 

informação requisitada. 2. Procedi neste ato, pesquisa via BACENJUD, 

para a verificação da existência de valores em nome da falecida, cujo 

resultado encontrou valores ínfimos, os quais foram desconsiderados, 

conforme extrato em anexo. 3. Tendo em vista que a pesquisa Bacenjud 

restou infrutífera, expeça-se ofício às seguintes instituições financeiras, 

requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte 

forma: a) Caixa Econômica Federal, para que informe a existência de 

valores, deixados pela falecida CLAUDIA LAGES RODRIGUES, em especial 

na agência 1569, operação 013, conta 00023311-0, depositando nos 

autos os referidos valores; b) Banco do Brasil, a fim de que informe sobre 

valores depositados em nome da falecida, naquela instituição, 

especialmente na conta 11.579-7, agência 2363-9, depositando o 

montante em uma subconta deste processo; c) Banco Bradesco, devendo 

a instituição depositar nos autos os valores deixados pela de cujus, 

naquele banco, em especial na Agência 0417-0, Conta 0201563-3. 4. 

Ainda, os requerentes pretendem a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com 
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as custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas 

ações de pedido de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados 

pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita a quantia a ser recebida pelos 

requerentes, e não a capacidade dos próprios requerentes, vez que as 

custas processuais e demais despesas processuais serão suportadas 

pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, relego a apreciação 

do pedido retro, para depois da resposta dos ofícios. 5. Cumpra-se e 

intimem-se. Cuiabá, 30 de agosto de 2017. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1009182-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA GOMES MOREIRA SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRAN DE VASCONCELOS SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1009182-57.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

por arbitramento ajuizada por Ana Paula Gomes Moreira Serra em face de 

Ediran de Vasconcelos Sales. Através da decisão de ID. 14035210, foi 

facultada a emenda da inicial, tendo a autora peticionado no ID. 14715922. 

Em sequência, vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

verifico que, de fato, já constava na exordial o pedido de gratuidade da 

justiça, e, por vislumbrar que a parte autora encartou aos autos 

declaração de hipossuficiência, extraindo-se dos documentos carreados 

que, a princípio, possui insuficiência de recursos para arcar com as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos 

termos do artigo 98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. 

Analisando detida e exaustivamente a peça de ingresso, verifico a total 

impossibilidade do recebimento e processamento da demanda. De pronto, 

mister frisar que, após reiteradas leituras da r. peça de ingresso, este 

juízo não logrou êxito em constatar a existência de interesse de agir no 

manejo da presente. Extrai-se que a autora requer a concessão de liminar 

para que este juízo determine a expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal e à financeira responsável pelo gravame no veículo automotor 

mencionado na sentença, a qual reconheceu e dissolveu a união estável 

entre autora e demandado, com o desiderato de averiguar as parcelas das 

prestações que se encontram em aberto e débitos futuros para que possa 

liquidá-los. Todavia, não colacionou negativa do banco e/ou financiadora 

de maneira a demonstra que diligenciou na tentativa de obter tais 

informações. Aliás, sequer há nos autos a documentação do veículo. 

Diga-se, ainda, que a sentença partilhou os direitos de fiduciante, e, tendo 

a autora vindicado o préstimo de informações no que atine as parcelas 

remanescentes ou não quitadas dos financiamentos, elucidando que 

intenciona quitá-los, mas tendo em vista que tal obrigação não fora 

impingida na sentença, porquanto a partilha foram de direitos, não verifico 

a possibilidade de liquidar-se obrigação não imposta na sentença. A fim de 

justificar sua pretensão de liquidação a requerente consigna o inteiro teor 

da sentença no bojo da peça inicial e frisa que: “A sentença é ilíquida, 

desta forma em razão de estarem os dois imóveis em nome do executado, 

a autora não conseguiu retirar os demonstrativos do financiamento do 

saldo devedor da casa e carro, requerendo que Vossa Excelência oficie a 

Caixa Econômica Federal para que informe o saldo devedor da casa e a 

financeira em que consta no gravame do veículo para que informe aos 

autos o saldo devedor atualizado do mesmo. Após manifestação das 

financeiras, requer ainda seja arbitrado um valor a título de aluguel para 

que possa ser descontado da parte do executado para fins de partilha 

posto que tem apresentado dificuldades para que a autora possa quitar os 

bens descritos em sentença (casa e carro).” (ID. 12623634, p. 4). 

Negritado. O ponto nodal é o fato de a parte autora intencionar liquidar 

obrigação não imposta na sentença. A respeito, esclareça-se que o 

magistrado prolator do alusivo decisório determinou que “(...) todos os 

bens adquiridos pelo casal na constância da união, devem ser partilhados 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um deles...” 

todavia, esclareceu adiante, que “devem ser partilhados os direitos de 

fiduciante que as partes possuem, sobre os referidos bens.” (ID. 

12623641). Assim, fora determinada a divisão igualitária dos direitos de 

fiduciante relativos aos bens, não sendo estipulada a obrigação de 

quitação do saldo devedor pela autora, a qual, inclusive, sequer possui a 

condição de devedora fiduciante, posição ocupada pelo requerido. 

Frise-se, a fim de espantar qualquer dúvida, não houve determinação da 

partilha do imóvel e do veículo, eis que ambos alienados fiduciariamente, 

de maneira que não pertenciam ao ex-casal. Nessa toada, apesar de não 

ter sido consignado expressamente que a partilha dos “direitos de 

fiduciante” apenas se daria em relação às parcelas quitadas durante a 

união, entendo que é corolário lógico que a divisão seja efetuada 

observando o período de convivência e, apenas se houver a autora 

contribuído posteriormente a tal lapso, situação que a própria deverá 

noticiar e comprovar nos autos, pois, a partilha dos direitos de fiduciante 

poderão se estender por período posterior à dissolução da união, 

mediante demonstração nos autos, de maneira a justificar o pedido de 

liquidação. Em decorrência, no entender desta magistrada, inexiste 

interesse na obtenção do saldo devedor, eis que a partilha fora realizada 

do direito de fiduciante, englobando as parcelas quitadas pelo ex-casal 

durante o período convivencial, a menos que a autora relate e comprove 

que colaborou na quitação do financiamento posteriormente a dissolução 

da união estável. Nada há, portanto, a deliberar sobre a também 

pretendida avaliação dos bens, restando apenas o direito de exigir o 

cumprimento da obrigação estipulada na sentença, mediante prova dos 

valores das parcelas do financiamento adimplidas na constância da união. 

Isso, pois, apesar de o magistrado, quando da prolação da sentença, 

tenha colacionado jurisprudência que possa deixar azo a interpretações 

dúbias, certo é que a emenda transcrita no decisório apenas se prestou 

para colaborar a fundamentação no sentido de que deveria ser efetuada a 

partilha do direito de fiduciante, tanto que fora tal trecho objeto de 

destaque pelo juiz sentenciante, nada mais. Assim, os objetos partilhados 

de maneira igualitária entre as partes era o valor das parcelas dos 

financiamentos adimplidas na constância da união. Sequer poderia ser 

diferente, já que sobre o imóvel e o carro incidem débitos garantidos por 

alienação fiduciária, que resultaram na transferência da propriedade 

resolúvel do bem ao credor fiduciário, no primeiro caso, a Caixa 

Econômica Federal (arts. 22 a 33 da Lei nº 9.514/1997). Pelo o que a 

autora alega, o financiamento de ambos os bens estão em nome do 

requerido, o qual, segundo afirma, ficou na posse dos mesmos, logo, 

considerando que não foi determinada a transferência do direito de 

aquisição para a autora, nada sendo disposto na sentença a respeito, 

entende-se que o requerido, a partir da dissolução da união, seria o 

responsável pelo pagamento integral das parcelas remanescentes do 

financiamento, razão pela qual permaneceu na posse do bem. 

Esclareça-se que os direitos de fiduciante engloba, inclusive, a posse 

direta da coisa alienada em garantia fiduciária, a qual, pelo que se é 

possível extrair da inicial, permaneceu com o requerido, pessoa que, 

formalmente, era o devedor fiduciante, já que ambos os bens tem seus 

respectivos registros o demandado como fiduciante. Não foi estipulado na 

sentença que os direitos relativos aos bens seriam transferidos à autora, 

até mesmo pelo fato de que, para tanto, imperativa a anuência expressa 

do fiduciário que, no caso, inexistia, deixando entrever que os direitos de 

fiduciante atribuídos de maneira igualitária aos ex-consortes ficam na 

pendência de comprovação de que, após a dissolução da união estável, 

ambos contribuíram para a quitação do débito, ou seja, que a autora vem 

solvendo, da mesma forma que o requerido, as parcelas da alienação. 

Também inexiste a possibilidade de arbitramento de valor de aluguel, eis 

que tal obrigação não foi imposta na sentença e, como se não bastasse, a 

fase de liquidação tem escopo diverso, não se prestando para estipular tal 

tipo de encargo, até mesmo diante do fato de inexistir alegação e, 

tampouco, comprovação de que a autora contribui para o pagamento das 

parcelas dos bens móvel e imóvel. Da mesma forma, inexiste notícias dos 

valores quitados durante o período convivencial, aos quais a autora faria 

jus, pretensão esta que deveria ser objeto de cumprimento de sentença, e 

não de liquidação, já que depende de mero cálculo aritmético. A pretendida 

avaliação do imóvel e veículo também deveria ter sido justificada nos 

autos, eis que, como mencionado, a princípio, não há razão para tanto. 

Assim, entendo que só integra o acervo partilhável o valor das parcelas 

do financiamento pagas durante a convivência, que poderão ser objeto de 

cumprimento de sentença, eis que facilmente quantificáveis, dependendo, 

apenas, de mero cálculo aritmético, dispensando, assim, a fase de 

liquidação pretendida. Em decorrência de todas as situações 
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mencionadas, entendo que incabível o processamento do pleito de 

liquidação, tal como proposto, também inexistindo a possibilidade de 

emenda, eis que padece de vícios insanáveis que impedem o seu 

processamento. Isso, pois, todas as incongruências e inconstâncias 

mencionadas autorizam a extinção da demanda sem mérito, já que 

analisando os fundamentos da exordial e, apesar do esforço hercúleo 

empreendido, houve imensurável dificuldade na interpretação e 

assimilação do intento da requerente, e, em decorrência, este juízo 

verificou a inexistência de interesse de agir no processamento da 

presente liquidação. Nesse sentido: “INICIAL. INÉPCIA. INDEFERIMENTO.SE 

DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A 

CONCLUSÃO, ALÉM DE NÃO POSSIBILITAR, A INICIAL, A EXATA 

COMPREENSÃO DA LIDE, APRESENTANDO, INCLUSIVE, DEFEITOS 

CAPAZES DE DIFICULTAR A DEFESA DO RÉU E O JULGAMENTO DO 

MÉRITO, IMPÕE SEJA INDEFERIDA. APELO NÃO PROVIDO.”(APELAÇÃO 

CÍVEL 20030710215484APC DF - Data de Julgamento: 02/08/2004 - Órgão 

Julgador: 6ª Turma Cível - Relator: JAIR SOARES - Publicação no DJU: 

26/08/2004, pág.: 109). Dessa maneira, imperioso o indeferimento da 

petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual. 

Isto posto, INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 330, I e §1º, III do 

Código de Processo Civil/2015 e via de consequência, DECLARO EXTINTA 

a presente, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e 

VI, do mesmo estatuto processual. Isento de custas e honorários 

advocatícios, ante a gratuidade vindicada na exordial, ora concedida, bem 

assim em decorrência da não angularização processual. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas anotações e baixas 

necessárias, ficando desde já autorizado o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, com a substituição por cópias 

reprográficas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de 

setembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008939-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. (AUTOR(A))

MARCELO BETTI VIANA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para, querendo, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 

e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015628-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA SOUZA NUNES (IMPETRANTE)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado de Polícia Judiciária Civil Diretor do Interior (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça, Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO: Assim, entendendo que não foram satisfeitos os 

requisitos autorizadores da antecipação, via de consequência INDEFIRO o 

pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda 

via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007386-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031432-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA (ADVOGADO(A))

MAURI COSTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo FIAT/PALIO EX, 

2000/2000, placa JZH 6308, cor branca, RENAVAM 00740969900, de 

propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento 

de mérito deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não 

liberação do licenciamento caso haja outras pendências administrativas, 

tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885672 Nr: 20281-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DALVA ARAÚJO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 
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requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921565 Nr: 44318-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIT9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE RECEITA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO MT, FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON PINTO DA SILVA - 

OAB:113.620/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973860 Nr: 11157-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES SILENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058533 Nr: 50273-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIDER FELIPE TAVARES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713451 Nr: 5985-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA BEATRIZ DE FIGUEIREDO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA PEREIRA BRANDÃO 

- OAB:1.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773346 Nr: 26496-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTICABO TELEVISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, AGENTE 

DE TRIBUTOS ESTADUAIS, SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÍLIAM REGINA PASCINI - OAB:246206/SP, RAFAEL 

RODRIGO BRUNO - OAB:221737/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027902 Nr: 35764-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUSCIA DA SILVA CAMPOS FERREIRA, FERNANDA 

APARECIDA NEVES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963886 Nr: 6455-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO SANTANA DA SILVA, BENEDITO JORGE 

RODRIGUES, ELSON DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927726 Nr: 48073-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SCARAMUCCI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038835 Nr: 41023-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO CESPEDES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PULCHERIO CESPEDES 

- OAB:13717
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: waldemar pinheiro - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018528 Nr: 31185-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSINA PONÇO DA COSTA, EDINA ARAUJO DE 

SOUSA, EVANIL EVANGELISTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027061 Nr: 35385-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052212 Nr: 47514-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORA COSTELLI ZANELIA, LEONICE MARIA DE 

OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE BRITO DOMINGUES, MARIA ELZA DA 

SILVA, SIRLEY DE MORAES CUNHA TESCH DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884540 Nr: 19547-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO LEONIDIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005834 Nr: 25826-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICOLN CAROLINO TOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT, CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:0

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851993 Nr: 54864-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS MARCONDES, JOAO VICENTE CAMPOS, JOÃO 

BOSCO DA SILVA, JOÃO HERMÍNIO TORRES, JOAO LUIZ FERREIRA, 

JOAO BATISTA PEREIRA BORGES, LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA, LAIR 

FERREIRA, LUIZ GONZAGA DE ARRUDA, HUMBERTO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Reus Biasi - OAB:3478, 

NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997291 Nr: 22301-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738364 Nr: 34935-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CORREA DA COSTA 

DE LACERDA SOUZA - OAB:13031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848300 Nr: 51670-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELACIA AMORIM DOS SANTOS, ALDESI DOS 
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SANTOS PEREIRA, ADRIANO ROSA LONGUIM, ARQUIMEDES PAES DE 

GOUVEIA, BRIGIDA FERREIRA VIEIRA, CIRLENE PEREIRA DE SOUZA, 

DONIZETE ALVES DE ARAUJO, DEUZINEI SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:16.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 919081 Nr: 42809-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE FARIA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO - 

OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 799184 Nr: 5604-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA DEVEZA COSTA SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:13.082-MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 981591 Nr: 14818-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DA SILVA GASQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 905860 Nr: 34145-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCINEU DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) Mário Donal Spalatti, OAB/MT 23.230, intimado(a) 

para devolver os autos retirados em carga, com prazo expirado, no prazo 

de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se já houve devolução 

dos autos após esta intimação (Publicação efetuada independentemente 

de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – 

CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 731993 Nr: 28144-92.2011.811.0041

 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: MARCICLAY FRANCISCO SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, com resolução de mérito, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, para determinar o restabelecimento de 

aposentadoria por invalidez, confirmando a tutela antecipada 

deferida.Isento de custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001.Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I do 

CPC.As decisões ilíquidas contrárias aos interesses da Fazenda Pública 

estão sujeitas ao reexame necessário, por força do art. 496, I do Código 

de Processo Civil. Assim, havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

nossas homenagens.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1020153 Nr: 32010-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MEIRELES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDENCIO BORGES - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para parte executada, sem manifestação até 

a presente data. Que intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838641 Nr: 43243-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, EVANDRO MORALES FERNANDES - 

OAB:14684, KLEBER PINHO DE SILVA - OAB:10735/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003614-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ORLANDINO RODRIGUES GOMES (AUTOR(A))

VEREDIANO BOMFIM CAVANCANTE (AUTOR(A))
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ELIAS GONCALVES DE MORAES (AUTOR(A))

EURIPES FLORINDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002329-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004151-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE PAULA CARVALHO (AUTOR(A))

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003093-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

DANTE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008414-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

JOSE RUBENS FREIRIA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002907-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE DA COSTA NETO (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504845-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

BENEDITO VIRGINIO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004891-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RAMOS BEZERRA (AUTOR(A))

BENEDITO ANTONIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

DERCILIO DE SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

ANA ALVINA DA SILVA (AUTOR(A))

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005892-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ALVES MOURA FILHO (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504594-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CIPRIANO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

CUIABA CAMARA MUNICIPAL (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA OAB - 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 
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(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014807-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004237-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENEL DA COSTA RIBEIRO (AUTOR(A))

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008538-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

EGIDIO DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002260-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALMEIDA BRITO (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003115-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIPE DE FIGUEIREDO NETO (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006923-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

ILZA LELIZ ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001897-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITO AUGUSTO NUNES DA SILVA FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026685-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CIRCE PEREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008293-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA THEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028602-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017989-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES (ADVOGADO(A))

ALOISIO ALVES BEZERRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:"Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019188-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (ADVOGADO(A))

FLAUNILSON DE FREITAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. Analisando o pedido (Id.15398416), bem como os documentos anexos 

à inicial, verifico que, de fato, a decisão Id. 14007511 incorreu erro 

material ao inverter a ordem de duas letras da placa do veículo. Desta 

forma, em atenção aos princípios da economia processual e da boa-fé, 

chamo o feito à ordem para alterar a parte dispositiva da decisão (Id. 

14007511) referente à placa do veículo, que passa a dispor: “Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, DEFIRO 

A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do 

veículo descrito na inicial, placas NJL-4141, sem a necessidade do 

recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a 

ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais 

exigências.” No mais, a decisão permanece como lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016554-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

CINTYA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, 

ACOLHO os embargos de declaração aforados por CINTYA DE SOUZA 

SILVA para, doravante, DECLARAR a existência de erro material na 

decisão guerreada de Id. 14419323, chamando o feito à ordem e torno 

sem efeito o trecho da decisão em que diz: “Remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para análise do recurso de apelação”. No mais, 

mantenho a decisão embargada em todos os seus demais termos. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e cumpra-se a decisão de Id. 

14140753 remetendo os autos ao juízo competente. Intimem-se. 

Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739762 Nr: 36439-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELA TEREZA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388920 Nr: 24917-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLO - 

procurador Geral do Municipio - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792753 Nr: 46841-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A LUGLI REPRESENTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIANO LEÃO DE CAMARGO 

- OAB:13732-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817027 Nr: 23467-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, SANDRA MALHEIROS 

ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811989 Nr: 18486-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVES NETO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881094 Nr: 17470-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336531 Nr: 7413-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ZAGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992152 Nr: 19512-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJIANE DE SOUZA, LAIS CASTRO DE SOUZA, FAGNER 

FERNANDES, ROSANNY RIBEIRO MARTINS, MARCIO RODRIGUES DE 

AMORIM, ROSA MARIA MILLAN, SHEILA CRISTINA RESENDE RODRIGUES 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047963 Nr: 45405-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURENILCE LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050666 Nr: 46750-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ELIZABETI MACHADO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 732425 Nr: 28604-79.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE FATIMA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 942053 Nr: 55771-66.2014.811.0041

 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: LUCIENE CASTUERA DE OLIVEIRA, DELMONTE 

ROBOREDO, MARCO ANTONIO CAMILLO DE CARVALHO, PAULO SERGIO 

KOGA, TATIANA PAULA MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, ADEMYR CESAR FRANCO - OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO, Procuradoria da UNEMAT - OAB:

 Vistos, etc.

LUCIENE CASTUERA DE OLIVEIRA e OUTROS ajuizaram a presente Ação 

Ordinária contra o ESTADO DE MATO GROSSO e UNEMAT – FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando serem 

servidores dos Requeridos e que sofreram prejuízos financeiros, uma vez 

que quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, os 

Requeridos não observaram a regra que deveria ser aplicada, 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%.

Alegam ainda as partes Requerentes, que o Superior Tribunal de Justiça 

por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os 

servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%.

Desse modo, busca por meio desta ação, a condenação dos Requeridos a 

incorporarem à remuneração, proventos ou pensão das partes 

Requerentes, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º 
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salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação dos Requeridos em custas e honorários 

sucumbenciais.

Os documentos de fls. 23/124 acompanham a inicial.

O Requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 

133/170, arguindo preliminar da prescrição do fundo de direito. E, no 

mérito, pleiteou a rejeição da pretensão da parte Requerente.

EM SÍNTESE É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista que a Requerida UNEMAT foi devidamente citado, mas 

deixou de apresentar contestação, decreto a sua revelia, nos termos do 

artigo 344 do CPC, e na sequência, julgo antecipadamente a lide, nos 

termos do artigo 355, II, do CPC.

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo.

 Os Requeridos arguiram a preliminar da prescrição quinquenal do fundo 

de direito, preliminar que passo a analisar.

Sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública 

prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, 

complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:

“O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição qüinqüenal, 

abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos 

parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os 

mesmos”.

 Assim, não há dúvida, de que todo e qualquer direito contra a Fazenda 

Pública, direito de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplicam-se 

o Decreto nº 20.910/32.

No mesmo sentido, a Súmula 107 do Tribunal Federal Regional prevê: “A 

ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está 

sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Dec-lei 20.910/32.”

O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se 

tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada 

prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira:

“Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

 Analisando a natureza da pretensão da parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela parte 

Requerente.

Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das 

prestações, eventualmente devidas a parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação.

Já no tange a preliminar de ilegitimidade de parte, destaco que ainda que a 

parte Requerente tenha ingressado no serviço público após a conversão 

dos vencimentos em URV, resta configurada a legitimidade ativa, uma vez 

que o prejuízo sofrido no vencimento padrão de um cargo pode gerar 

perdas remuneratórias aos servidores que posteriormente se 

enquadrarem no mesmo cargo.

Neste espeque é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO 

POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA 

AFASTADA. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 (URV) AOS SERVIDORES 

ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL NA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. ALEGADO PREJUÍZO. REVISÃO DAS PREMISSAS 

FÁTICAS DA ORIGEM. ACÓRDÃO QUE CONCLUI PELA INOCORRÊNCIA DE 

DANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. RESOLUÇÃO PELA VIA DOS 

REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. (...) 2. No tocante à 

ilegitimidade, a Corte de origem permitiu que aqueles servidores que 

ingressaram no serviço público após o advento da Lei 8.880/94, tivessem 

assegurados todos os benefícios decorrentes da conversão da moeda, 

mantendo-se, para todos os efeitos, o padrão salarial dos cargos da 

Administração Pública, o que indicaria a legitimidade desses servidores. 

Assim, entendo que o Tribunal agiu por bem, ao rejeitar a alegação de 

ilegitimidade de parte. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos 

EDcl no AREsp: 11789 RS 2011/0066810-7, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/09/2011, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2011)”

Em relação ao mérito da ação, a parte Requerente busca a condenação 

dos Requeridos, ao pagamento das diferenças resultantes da conversão 

do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas.

As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real.

A Medida Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos 

servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para 

Unidade Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o 

valor da URV do último dia do mês de competência.

Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, 

sendo que a última, determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real 

para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento 

dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de competência.

A Medida Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê:

“Art.21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.”

 O artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua:

“Art.22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e 

militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.”

A pretensão da Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores 

estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente 

da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), 

nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do 

efetivo pagamento.

 Confira a jurisprudência.

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 
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24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012).

Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, Os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos, federais, estaduais ou 

municipais-inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, a ser apurado 

em liquidação de sentença, por arbitramento, levando-se em conta a data 

do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não 

induz ao percentual de 11,98%, indistintamente.

No que tange a assertiva dos Requeridos de que a diferença da 

conversão do URV foi incorporada na implementação/estruturação da 

carreira da parte Requerente, entendo que não restou demonstrada o meio 

legal da referida incorporação.

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado pelas partes Requerentes, para condenar os Requeridos 

ESTADO DE MATO GROSSO e UNEMAT – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporarem à remuneração das partes 

Requerentes o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença, bem como, para condenar os Requeridos no pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração).

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de 

subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, conforme 

percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além da 

correção monetária que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC.

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), 

de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de recursos 

voluntários, certifique-se o trânsito em julgado.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 347019 Nr: 17016-80.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Liminar ajuizada por 

MARIA ANTONIA SOARES DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambas as partes qualificadas na inicial.

 Constato pela manifestação do Perito Judicial Dr. João Leopoldo Baçan de 

fl. 79, que a Parte Requerente, apesar de intimada à fl. 78, e publicada a 

decisão de fl. 72, não compareceu à perícia no dia e hora determinados 

pelo juízo.

Deste modo, entendo demonstrado que a Parte Requerente, 

deliberadamente, não promoveu os atos e as diligências que lhe 

incumbiam, consoante à obrigação imposta pela decisão de fl. 72, não 

restando alternativa senão a extinção do feito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC/15.

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Interposta apelação, retornem-me os autos para possível retratação. 

(art.485, §7º, CPC/15)

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 329337 Nr: 1621-48.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE 

CARVALHO OLIVEIRA - OAB:10155, NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CORDEIRO UCHOA 

FLORENCIO PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada aforada 

por JOÃO FRANCISCO ZANONI, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambas as partes qualificadas à exordial.

O Requerente narra desde maio de 2003 labora na empresa RCA 

Recapagem de Pneus Ltda ME, exercendo a função de operador de 

recapagem, conforme conta em sua Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS, e que em outubro de 2005 sofreu acidente de trabalho 

lesionando o ombro esquerdo.

 Relata que ficou inapto para exercer sua função laborativa, pois esta 

requer agilidade e força física, bem como informa que esteve em 

constante realização de pericias médicas que conformavam a 

permanência das patologias.

 Argumenta que o benefício foi concedido sob o NB.: 515.026.789-5 em 

18/10/2005, sendo cessado definitivamente em 05.11.2007.

 Com esse quadro, requer a procedência da ação, para condenar o réu a 

reestabelecer o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho.

 Argumenta que a incapacidade é manifesta, e se encontra impossibilitado 

de trabalhar sendo imperioso o reestabelecimento do auxílio doença, ao 

amparo da lei n° 8.213/1991.

 Dessa forma, pleiteia a realização de perícia médica para comprovar o 

alegado.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/47.

Decisão que deferiu a antecipação de tutela às fls. 48/49.

O Requerido, devidamente citado, apresentou a contestação, às fls. 52/57.

O Requerente apresentou impugnação às fls. 64/70

Decisão que deferiu a realização de perícia médica às fls. 83/87.

Às fls. 183/188, consta o laudo pericial médico.

As partes manifestam acerca do laudo.

É o relatório. Passo a decidir.

 FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. Não há preliminares, passo à reflexão e decisão do 

mérito, promovendo o julgamento antecipado da lide, porquanto não há a 

necessidade de dilação para capitação de provas em audiência – art. 355, 

I, CPC/2015.

A Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema de Seguridade Social, 

formado pelos subsistemas Saúde, Previdência Social e Assistência 

Social.

 O caput do art. 194 da CF/1988 estabelece que “a seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social”.

A União tem o dever de assegurar um regime geral de previdência social, 

de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, com a finalidade de oferecer 

prestações que acobertem os riscos sociais qualificados pela Lei Maior.

Conforme estabelece o art. 201 da CR/1988, a Previdência Social 
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atenderá, nos termos da lei: a) cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada; b) proteção à maternidade, 

especialmente à gestante; c) proteção ao trabalhador em situação de 

desemprego involuntário; d) salário-família e auxílio-reclusão para os 

dependentes dos segurados de baixa renda; e e) pensão por morte do 

segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

A relação jurídica que surge desses eventos tem natureza continuativa, 

pois dependem da continuidade da incapacidade laboral para prolongar-se 

no tempo. Zavascki assim define:

A obrigação previdenciária que dá ensejo ao benefício de auxílio doença 

tem como suporte fático a incapacidade temporária do segurado para 

exercer as suas atividades laborativas normais, estado de fato que, 

prolongado no tempo, acarreta uma espécie de incidência contínua e 

ininterrupta da norma, gerando a obrigação, também continuada, de pagar 

a prestação .

 O auxílio-doença é um beneficio de curta duração e renovável, pago em 

decorrência da incapacidade temporária do trabalhador, nos termos do art. 

59 da Lei nº 8.213/91, com as atualizações dadas pela Lei nº 9.528/97, in 

verbis:

 “Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 Pelo que se infere da redação do mencionado artigo, é cristalino que a 

incapacidade é o requisito para o deferimento do benefício.

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente em definitivo é 

necessário que, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, existirem sequelas que impliquem na redução da 

capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, e/ou, 

ainda, para o auxílio-doença, reste comprovada a incapacidade total e 

temporária ao exercício da atividade.

No que tange à conversão do mencionado benefício em aposentadoria por 

invalidez, é certo que ao segurado, depois de constatado pela perícia 

médica que este não tem condições de recuperar-se para o labor que 

exercia, nem para qualquer outra função, passa a gozar da aposentadoria 

por invalidez. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que:

 “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O Requerente sustenta que passou a apresentar dores lombares, o que o 

incapacitou para o desempenho de atividades laborais.

A Lei nº 8.213/1991 exige o preenchimento de alguns requisitos 

cumulativos para a concessão de aposentadoria por invalidez, confira:

a) ser segurado da Previdência Social (Art.11 da Lei nº 8.213/91);

b) possuir a carência mínima exigida (Art.25, inciso I);

c) estar incapacitado temporariamente (Auxílio-Doença) ou total e 

definitivamente (Aposentadoria por Invalidez).

 Caso não sejam adimplidos os requisitos exigidos o Requerente não tem 

direito ao que se pede.

Como relatado, a perícia médica foi realizada por perito nomeado pelo juízo 

e o laudo pericial acostado aos autos, do qual extraio a conclusão do 

perito:

5. CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando 

apresenta capacidade laboral. Não há limitação para a vida independente. 

(fl. 184-v).

 Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se 

que o Requerente está inapto para exercer sua atividade ou outras 

atividades, haja vista que o profissional médico perito classificou que a 

parte Requerente não apresenta incapacidade laboral.

A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, 

conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - 

RESTABELECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - 

IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - 

PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO 

LEGAL - SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.

A prolação da sentença sem a realização de perícia médica judicial, logo, 

sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à 

anulação de tal ato judicial, a fim de que se determine a devida produção 

de prova.

(Apelação / Remessa Necessária 123247/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 14/11/2016).

Nesse contexto, para o deferimento do benefício em questão deve restar 

demonstrado que o segurado encontra-se capaz de exercer a sua 

atividade laborativa ou outras atividades, circunstância esta, não 

evidenciada no vertente caso.

Conclui-se, assim, que não restou comprovada a incapacidade laboral, 

apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio doença e ao mesmo tempo, 

não restou evidenciada a incapacidade permanente, suscetível à 

concessão de eventual aposentadoria por invalidez.

Registro que todo ato jurídico possui um conteúdo. É o que lhe dá 

existência. Justamente por ser um ato jurídico, tem ele aptidão para 

produzir efeitos jurídicos. A decisão judicial é um ato jurídico. Como todo 

ato jurídico, a decisão judicial possui conteúdo e deve ter, ao menos em 

tese, aptidão para gerar efeitos jurídicos. Não se confundem o conteúdo e 

os efeitos de uma sentença.

 A Sentença Constitutiva é a decisão que certifica e efetiva direito 

potestativo. Direito potestativo é o poder jurídico conferido a alguém de 

submeter outrem à alteração, criação ou extinção de situações jurídicas. A 

decisão constitutiva tem por conteúdo a certificação e a efetivação de um 

direito potestativo; seu efeito é a situação jurídica nova, que resulta do 

reconhecimento do direito potestativo.

 Deste modo, tendo em vista a natureza jurídica constitutiva que lhe é 

peculiar, esta decisão tem efeito ex nunc.

 EX POSITIS, que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado por 

JOÃO FRANCISCO ZANONI revogo a decisão liminar anteriormente 

concedida, e por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a Exequente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 3º, do CPC/15.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 780182 Nr: 33704-78.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO APARECIDO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com pedido Liminar proposta por 

SEBASTIÃO APARECIDO DE MELLO em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambas as partes 

devidamente qualificadas à exordial.

A presente ação foi proposta com o objetivo de ter concedida 

aposentadoria por invalidez em favor da parte Requerente.

Com o inicial, vieram acostados os documentos de fls. 27/111.

Em petição de fl. 183, o Requerente informa que o mérito desta demanda 

foi alcançado administrativamente pelo próprio INSS, ocorrendo, 

consequentemente, a perda do objeto da demanda.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 276 de 584



Ante a assertiva apresentada pelo Requerente, denota-se, que de fato, 

assiste-lhe razão, uma vez que havendo a concessão de forma 

administrativa da aposentadoria por invalidez, a causa de ingresso da 

demanda, esta ação de obrigação de fazer perde seu objeto, o que 

culmina na perda superveniente do interesse processual na demanda.

Daí resulta que, com o exaurimento do amparo da pretensão almejada, não 

existe mais o interesse processual para o prosseguimento da ação, 

forçando em sua extinção.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo sem resolução de 

mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada esta em julgado certifique-se e arquive-se com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 336492 Nr: 7388-67.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Liminar ajuizada por 

GERALDO ANTONIO PEREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambas as partes qualificadas na inicial.

 Constato pela manifestação do Perito Judicial Dr. João Leopoldo Baçan de 

fl. 162, que a Parte Requerente, apesar de intimada à fl. 155/156, não 

compareceu à perícia no dia e hora determinados pelo juízo.

Deste modo, entendo demonstrado que a Parte Requerente, 

deliberadamente, não promoveu os atos e as diligências que lhe 

incumbiam, consoante à obrigação imposta pela decisão de fls. 155/156, 

não restando alternativa senão a extinção do feito, nos termos do artigo 

485, III, do CPC/15.

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Interposta apelação, retornem-me os autos para possível retratação. 

(art.485, §7º, CPC/15)

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 748794 Nr: 440-70.2012.811.0041

 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: BENEDITA CLARA REGIS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO - 

OAB:11.679, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Liminar ajuizada por 

BENEDITA CLARA REGIS GONÇALVES contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambas as partes qualificadas na inicial.

 Constato pela manifestação do Perito Judicial Dr. João Leopoldo Baçan de 

fl. 73, que a Parte Requerente, apesar de intimada à fl. 72, e publicada a 

decisão de fls. 63/64, não compareceu à perícia no dia e hora 

determinados pelo juízo.

Deste modo, entendo demonstrado que a Parte Requerente, 

deliberadamente, não promoveu os atos e as diligências que lhe 

incumbiam, consoante à obrigação imposta pela decisão de fls. 63/64, não 

restando alternativa senão a extinção do feito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC/15.

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Interposta apelação, retornem-me os autos para possível retratação. 

(art.485, §7º, CPC/15)

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 861830 Nr: 3183-82.2014.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES BERTAIA, MARILDA VEIGA BERTAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA 

- OAB:6480/MT

 Vistos etc.

Considerando a petição de fls. 177/178, informando que a área indicada 

na decisão que deferiu o pedido de liminar está errada, chamo o feito à 

ordem, para corrigir a decisão de fls. 175/176, especialmente o segundo 

parágrafo, que passa a ter o seguinte teor:

“Alega que o imóvel está localizado em faixa de domínio de Rodovia 

Federal, pois as benfeitorias atingiram a faixa de domínio da Miguel Sutil, a 

qual constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 

070/163/364/MT”.

No mais, a decisão persiste tal como lançada.

Ademais, conforme certidão de fl. 183, não há valores vinculados aos 

autos. Dessa forma, determino a intimação do Estado de Mato Grosso para 

efetivar o deposito, para possibilitar o cumprimento da liminar deferida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 861830 Nr: 3183-82.2014.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES BERTAIA, MARILDA VEIGA BERTAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA 

- OAB:6480/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso, à fl. 186, 

suspendendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), ao final do 

qual deve a Parte Autora ser intimada para se manifestar.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 803359 Nr: 9821-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENÉSIO DE MORAES, ADELAIDE 

MONTEIRO, ADELAIDE MONTEIRO, RAQUEL POMPEU MORAES, 

FRANCISVAL AUGUSTO MORAES, CECILIA ARLENE MORAES, CECÍLIA 

ARLENE MORAES, RAQUEL POMPEU MORAES, FRANCISVAL AUGUSTO 
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MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, LUIZ PAULO REIS 

ARAÚJO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA SPANO TEIXEIRA - 

OAB:57403, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12.291 MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de desapropriação proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de RAQUEL POMPEU MORAES e OUTROS.

As partes estipularam acordo com relação ao mérito da presente demanda 

às fls. 251/254.

Posto isso, HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo firmado às fls. 251/254.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Como ficou estipulado, a Parte Requerida arcará com quaisquer custas e 

despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 792484 Nr: 46581-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA PORFIRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 830249 Nr: 35963-12.2013.811.0041

 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: AMARILDO DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT, DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Certifico que decorreu, sem manifestação, o prazo para a parte 

requerida. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente para 

apresentar contrarrazões, bem como para requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 840959 Nr: 60228-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE SENA BARBOSA FIGUEIREDO, ANDRELINA 

FATIMA DE MORAES, ANTONIA GOMES SILVA COSTA, APARECIDO 

RIBEIRO TALHARES, ADEMIR FRANCISCO FREITAS, ANTONIA MARIA 

TAQUES, ANA LUCIA BATISTA DO AMARAL, ANNE ROSE DE SOUZA 

OLIVEIRA E SILVA, AMERICA GAJARDONI FEITOSA, CARMINDO MORAES 

DA SILVA, ANTONIA DE LOURDES GARCIA GEA, CELSO RAIMUNDO DOS 

SANTOS, CARLOS ROBERTO PEDREIRO, CIDONIA BENEDITA DA SILVA, 

CREUZA GOMES DE MIRANDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 129375 Nr: 16061-25.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURO MAGALHÃES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÓMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1016745 Nr: 30459-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ORACI FAVORETTO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 896238 Nr: 27174-87.2014.811.0041

 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: MOIZES BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17.040/OAB-MT

 Vistos, etc.

O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à capacidade laboral 

da Parte Autora, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada.

 Todavia, esta Comarca não tem Perito Oficial e nem possui convênio com 

instituições que possuem perito em seu quadro funcional.

Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento nº 02/2009, da 

Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do CPC, nomeio 

como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, inscrito no 

CRM-MT sob o nº 5753, consultório médico à Rua Barão de Melgaço, n. 

2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, 

no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos 

em 15 (quinze) dias.
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Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação.

Designo o dia 08/12/2018 às 08h10min (oito horas e dez minutos – Período 

Matutino), no consultório médico do perito nomeado, qual seja à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser realizado 

junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub 

conta destes autos, à considerar que o Requerente é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

A seguir, apresento os quesitos do Juízo:

QUESITOS DO JUÍZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Há relato de dor? Onde?

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo 

Requerente?

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 

exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas 

atividades laborais diárias?

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar?

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado?

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado 

a recuperação laborativa?

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

18 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual?

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Se necessário, a audiência de instrução e julgamento, será designada 

oportunamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 900348 Nr: 30105-63.2014.811.0041

 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: VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

Uma vez comprovada a antecipação dos honorários periciais à fl. 159, 

designo o dia 01/12/2018 às 08h30min (oito horas e trinta minutos), no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão de Melgaço, 

n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

Ratifico os quesitos já realizados por este juízo.

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 942060 Nr: 55777-73.2014.811.0041

 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: ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA, MARTA SUZANA 

FAVETTI SHIOMI, MIRIAM GODINHO FERREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 451697 Nr: 23917-93.2010.811.0041

 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: DEODITO FRANCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIA COSTA BOTELHO 

- OAB:11881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifica-se que não houve a possibilidade de 

realização da pericia outrora designada pelo fato do processo não ter sido 

entregue ao perito nomeado nos autos, desta forma, designo nova pericia 

para o dia 01/12/2018 às 08h40min (oito horas e quarenta minutos), no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão de Melgaço, 
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n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

Ratifico os quesitos já realizados por este juízo.

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 799372 Nr: 5792-72.2013.811.0041

 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: OLDAIR OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, 

conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993.

Considerando que a Parte Requerente se encontra em reclusão, 

intimem-se os assistentes indicados pelas partes, se houver, para 

comparecer no presídio onde se encontra o Requerente na data a ser 

apresentada pelo perito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 805715 Nr: 12182-58.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍVEA FERNANDA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 832973 Nr: 38494-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIS ISAQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.693-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação 

do recurso interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 461879 Nr: 30680-13.2010.811.0041

 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: COIMBRA IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 3733 para remessa dos autos em sua 

integralidade, (todos os seus XIX volumes) ao Estado de Mato Grosso 

para que apresente manifestação acerca do laudo pericial.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 739023 Nr: 35639-90.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA EXPEDITO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA PEREIRA 

CARDOSO ZANDONADI - PROCURADORA DA UNIÃO - OAB:5.319

 Vistos, etc.

O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à incapacidade laboral 

da Parte Autora, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada.

 Todavia, esta Comarca não tem Perito Oficial e nem possui convênio com 

instituições que possuem perito em seu quadro funcional e, nomear perito 

do INSS seria ato contrário ao princípio da imparcialidade.

Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento nº 02/2009, da 

Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do NCPC, nomeio 

como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, inscrito no 

CRM-MT sob o nº 5753, consultório médico à Rua Barão de Melgaço, n. 

2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, 

no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos 

em 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação.

Designo o dia 04/12/2018 às 12h40min (doze horas e quarenta minutos – 

Período Matutino), no consultório médico do perito nomeado, qual seja à 

Rua Barão de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, 

CEP 78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a 

realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, 

conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 
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Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

A seguir, apresento os quesitos do Juízo:

QUESITOS DO JUÍZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Há relato de dor? Onde?

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo 

Requerente?

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 

exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas 

atividades laborais diárias?

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar?

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado?

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado 

a recuperação laborativa?

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente 

de trabalho?

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Ressalto que, a intimação do INSS deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Se necessário, a audiência de instrução e julgamento, será designada 

oportunamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 774959 Nr: 28194-84.2012.811.0041

 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: ALEX SANDER FONSECA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIA - 

OAB:13.523MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, constato incongruência entre a decisão de fls. 

888/890 e a lançada no sistema Apolo, desta maneira, chamo o feito à 

ordem e torno sem efeito o despacho lançado no sistema Apolo no dia 

19/10/2017, visto que se trata de decisão de processo alheio.

Após, determino o lançamento da decisão correta de fls. 888/890.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 741248 Nr: 38033-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS RIBEIRO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - 

OAB:21.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 829233 Nr: 35053-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO DA SILVA MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - OAB:14.531, LEANDRO 

FERREIRA DA CRUZ - OAB:15.914/MT, PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA 

- OAB:12717-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 146/151, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 189/193. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 785141 Nr: 38982-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, NUCLEO DE TERAPIA 

ESPECIALIZADA EM CANCEROLOGIA - NUTEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TADEU MAGALHAES - 

OAB:14.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENINE PÓVOAS DE ABREU - 

OAB:17.120/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 
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de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 327931 Nr: 834-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE 

CARVALHO OLIVEIRA - OAB:10155, NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Vistos, etc.

O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à incapacidade laboral 

da Parte Autora, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada.

 Todavia, esta Comarca não tem Perito Oficial e nem possui convênio com 

instituições que possuem perito em seu quadro funcional e, nomear perito 

do INSS seria ato contrário ao princípio da imparcialidade.

Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento nº 02/2009, da 

Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do NCPC, nomeio 

como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, inscrito no 

CRM-MT sob o nº 5753, consultório médico à Rua Barão de Melgaço, n. 

2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, 

no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos 

em 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação.

Designo o dia 03/12/2018 às 12h50min (doze horas e cinquenta minutos – 

Período Matutino), no consultório médico do perito nomeado, qual seja à 

Rua Barão de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, 

CEP 78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a 

realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, 

conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

A seguir, apresento os quesitos do Juízo:

QUESITOS DO JUÍZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Há relato de dor? Onde?

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo 

Requerente?

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 

exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas 

atividades laborais diárias?

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar?

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado?

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado 

a recuperação laborativa?

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente 

de trabalho?

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Ressalto que, a intimação do INSS deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Se necessário, a audiência de instrução e julgamento, será designada 

oportunamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 453786 Nr: 25474-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 414640 Nr: 3144-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RÉGIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL MERCEDES MOTTA 

XAVIER - OAB:30.487, SANDRO RAFAEL BARIONI DE MATOS - 

OAB:34882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 
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GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1050492 Nr: 46654-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA MARIA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1061430 Nr: 51615-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO ARAÚJO DE MORAES, MARIA DE PAULA E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1052013 Nr: 47418-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERNANDO SHIMAZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 180/183, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 303/311. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1038967 Nr: 41121-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1022746 Nr: 33284-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CATARINA GERALDES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 197/198, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 228/235. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1025164 Nr: 34382-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIINHA DE SOUZA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON AKERLEY DA SILVA - 

OAB:8930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:24.799

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 915251 Nr: 40368-57.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MOREIRA SILVA DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 901445 Nr: 30914-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE LIMA, MOISÉS RODRIGUES DOS 

SANTOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ARAUJO, MÔNICA CIDELE DA 

CRUZ, MARITZA PEREIRA DA SILVA, MARIA HELENA RODRIGUES PAES, 

NEUZA BENEDITA DA SILVA ZATTAR, MARCOS FIGUEIREDO, NANCY 

LOPES YUNG DELBEM, OLGA MARIA CASTRILLON MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 934230 Nr: 51543-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA APARECIDA LIVERO SAMPAIO, CARLOS 

ROBERTO DAUBIAN, ELENI BAZZANO DE OLIVEIRA, EUDES ALVES 

SANTANA, GIOVANI TOKARSKI, EDINILSON LUIZ GONÇALVES, 

LUCINEIDE CONCEIÇÃO LEMOS AMANCIO DA SILVA, MARIA LUIZA 

GONÇALVES ORCATI, AMEDINA DIAS EVANGELISTA ROCHA, WESLEY 

ARAUJO DE ALMEIDA, RITA PEDROSO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 866320 Nr: 6629-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO GALLIO, MARTA CLARI FAVERO, 

JULIANA MOREIRA COELHO DE SOUZA, VERA LUCIA DA COSTA, 

KASSIANE GIORDANI, JOSE ROBERTO STOPA, ANTONIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, JACINTO DOS REIS FILHO, JOÃO MAURILIO LEITE BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 867798 Nr: 7768-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTOS DAMACENA, DANIEL HENRIQUE 

DOS SANTOS, ADÃO DA SILVA, GENÁRIO PENA, EUNICE MIRANDA 

GONDIM DOS SANTOS, EDNA FILIPALDI CORREA, ALCEDINO ALVES DE 

JESUS, AGNALDO PENA, ALDEIR TORQUATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 873580 Nr: 12273-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON ALVES DE SOUZA, ADEMIR RIBEIRO DO 

NASCIMENTO, AILTON JOSE CAETANO, AMELIA DUARTE FERREIRA, 

ANDRE CAVALCANTE, ANDRESA CRISTINA OLIVEIRA ROCHA, ANTÔNIO 

PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO PEREIRA RAMOS, ALEXANDRA CAMPOS 

DE JESUS, JOAO BATISTA FARIAS, ANTONIO BARBOSA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 
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direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 895073 Nr: 26554-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA WILLIAMS FIGUEIREDO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504382-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE MARIA MEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por GEANE MARIA DA SILVA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória foi proferida nos 

seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para 

condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins 

de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da 

sentença como determinado em sentença, que para o presente caso, 

deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, 

CPC. Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001818-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

ODILA DE LIMA STROLISCHEIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005321-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS (AUTOR(A))

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (RÉU)

Outros Interessados:

ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

KLEBER TOCANTINS MATOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista o petitório de ID. 14828953, o qual requer a 

expedição de alvará das sessões de quimioterapia realizadas em 09 e 24 

de julho de 2018, determino seja intimada a empesa fornecedora, no 

endereço declinado no orçamento de fl. 307 (ID. 13269400), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, preste contas ao Juízo, para, após ser 

levantado o alvará judicial. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503273-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

DIRCE MARIA CARRIJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as partes do retorno dos autos do E. TJMT para que 

requeiram o que entenderem de direito no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, arquive-se provisoriamente, caso contrário, façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011958-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS NEVES (IMPETRANTE)

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 14985818, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 

cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003850-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOINA DA CRUZ MARQUES (AUTOR(A))

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as partes do retorno dos autos do E. TJMT para que 

requeiram o que entenderem de direito no prazo de 10 dias. Nada sendo 
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requerido, arquive-se provisoriamente, caso contrário, façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029356-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANTONIO VICENTE DE MAGALHAES NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante 

da natureza da matéria, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos, 

bem como, para que manifeste se há interesse na realização da Audiência 

de Conciliação (art. 334 do NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022016-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELITO DE ARRUDA (AUTOR(A))

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022016-63.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ELITO DE ARRUDA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em 

vista a juntada do laudo pericial ao ID 11351084, intimem-se as partes, 

para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Saliento que, 

consubstanciado por esta intimação, o INSS deverá se pronunciar de 

forma a comprovar o depósito dos honorários periciais, tal como 

determinado ao ID 9089581. Em havendo a devida comprovação, 

expeça-se alvará. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030717-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIA DA COSTA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. O Requerente noticia o 

descumprimento da determinação proferida no ID 15375385, que deferiu o 

pedido liminar. Aduz que os Requeridos não estão cumprindo a 

determinação judicial, se mostrando inertes sem fornecer qualquer 

informação sobre a possibilidade de cumpri-la, causando prejuízos a 

saúde da Requerente, que necessita com urgência ser transferido para a 

UTI do Hospital Geral de Cuiabá. Dessa forma, requer a intervenção deste 

Juízo a fim de que seja determinado aos Requeridos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ que procedam ao cumprimento da 

determinação, fornecendo o tratamento, na forma prescrita. Diante do 

exposto, e ratificando o termo da decisão liminar proferida, determino a 

intimação pessoal do Sr. Secretário de Estado de Saúde e do Sr. 

Secretário Municipal de Saúde, bem como, do Procurador-Geral do Estado 

de Mato Grosso e do Procurador-Geral do Município, para que, 

imediatamente, adotem as medidas necessárias ao fiel cumprimento do r. 

decisum liminar deferido nestes autos, ou ainda para que informem a 

impossibilidade de cumpri-la, devendo o mesmo ser comprovado mediante 

a instrução de documentos, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de bloqueio de valores. Intime-se o Requerente por 

meio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente 03 (três) orçamentos referentes ao procedimento solicitado, 

para análise de eventual necessidade de bloqueio. Expeça-se o 

necessário, com cópia desse despacho e da decisão que concedeu a 

liminar, devendo ser entregue ao Oficial de Justiça Plantonista para 

cumprimento. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os 

autos para apreciação do que couber. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030617-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DIAS PEDROSO (REQUERENTE)

FABIO HENRIQUE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007112-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA MARIA VIANA (EXEQUENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

DEIVY LEAO REZENDE DE MELLO (EXEQUENTE)

CACIA VAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

ARAYDES REIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Posto isto, determino seja intimado 

o executado Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 

510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031247-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

JULIO CEZAR LIBRELOTTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente da Gerência de Crédito Fiscal da Superintendência de 

Outras Receitas (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. No caso 

vertente, a parte autora pretende a declaração de inexistência de dívida 

perante o requerido. Desse modo, o valor a ser atribuído à presente ação 

deve corresponder ao do débito tributário impugnado. Além disso, verifico 

que a pessoa indicada para o polo passivo da ação é ilegítima para ali 

figurar, cabendo ao autor promover a devida emenda para indicar a 

pessoa jurídica legitimada a responder ao pedido formulado. Também não 
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consta dos autos o comprovante de recolhimento das custas de preparo, 

cabendo a devida emenda para também sanar esse problema, com a 

observação de que deve ser compatível com o valor a ser atribuído à 

ação. Destarte, intime-se a parte autora para que promova a emenda à 

petição inicial, no prazo de 15 dias, promovendo as diligências 

determinadas acima. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031249-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

JULIO CEZAR LIBRELOTTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente da Gerência de Crédito Fiscal da Superintendência de 

Outras Receitas (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. No caso 

vertente, a parte autora pretende a declaração de inexistência de dívida 

perante o requerido. Logo, o valor a ser atribuído à ação deve 

corresponder àquele do débito fiscal impugnado. Também noto que o 

requerente indicou ao polo passivo da lide pessoa natural ocupante de 

cargo público, o que se mostra indevido no caso da ação de 

conhecimento. Assim, deverá promover a emenda da inicial para indicar a 

pessoa jurídica competente a responder pela ação. Portanto, a parte 

autora deverá ser intimada a promover as emendas necessárias na 

petição inicial, conforme apontamentos dos parágrafos supra, no prazo de 

15 dias. No mesmo prazo, deverá comprovar o recolhimento das custas 

de preparo do processo, que deverão corresponder ao valor correto da 

causa, também no mesmo prazo de 15 dias. Conste-se a advertência de 

que o não recolhimento da custas processuais ensejará o cancelamento 

da distribuição da ação, conforme previsto no art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031374-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo (ADVOGADO(A))

JONATA MULLER ARRUDA JORDON (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O impetrante pretende a 

concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. 

De acordo com o CTB as notificações de autuação e aplicação de 

penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário do veículo, 

sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as notificações 

devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). Destarte, a fumaça 

do bom direito referente à ausência de notificação somente pode ser 

constatada quando o impetrante traz nos autos documento comprovando 

o endereço que está cadastrado no órgão de trânsito, além de 

comprovante de residência atualizado. Portanto, faculto ao impetrante que 

promova a juntada aos autos, no prazo de 15 dias, dos documentos 

relacionados no parágrafo supra. No mesmo prazo, deverá comprovar a 

quitação do IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório referentes ao 

presente exercício para o qual pretende a liberação. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031513-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES (IMPETRANTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O impetrante pretende a 

concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. 

De acordo com o CTB as notificações de autuação e aplicação de 

penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário do veículo, 

sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as notificações 

devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). Destarte, a fumaça 

do bom direito referente à ausência de notificação somente pode ser 

constatada quando o impetrante traz nos autos documento comprovando 

o endereço que está cadastrado no órgão de trânsito, além de 

comprovante de residência atualizado. Portanto, faculto ao impetrante que 

promova a juntada aos autos, no prazo de 15 dias, dos documentos 

relacionados no parágrafo supra. No mesmo prazo, deverá comprovar a 

quitação do IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório referentes ao 

presente exercício para o qual pretende a liberação. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016333-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

HILDO CASTRO TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim 

de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do veículo 

FIAT/PALIO FIRE FLEX, 1000, ano 2007/2007, cor azul, placa KAR8495, 

sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que 

regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e 

preenchidas as demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido por Oficial Plantonista. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017900-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELISBINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915550 Nr: 40583-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MOREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910626 Nr: 37278-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVERA - 

OAB:OAB/MT 9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043712 Nr: 43321-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA BARRETO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro Dos 

Santos - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049320 Nr: 46093-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036374 Nr: 39776-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN AUXILIADORA SIQUEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726602 Nr: 22418-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE DE MORAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:6024-E, MÔNICA AP. M. FANAIA - OAB:10.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:5016

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017273 Nr: 30710-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910403 Nr: 37126-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA ANTONIA CORREA DA SILVA, ANTONIO DE 

JESUS MARIM, NILCEIA DA SILVA FREITAS, ANAIR AMBROSINA 

CARVALHÃES, VANILDO EUGENIO DA SILVA, THEMOTIO RODRIGUES DE 

AMORIM, CANDIDO MUNIZ MARQUES DA SILVA, BERNARDO EZEQUIEL 

DAMASCENO, CARLOS AUGUSTO OLAVARRIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941289 Nr: 55333-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMERCINDA SILVA XAVIER, ARCI ADRIANA ALVES 

DA SILVA, LEISE DA SILVA PANICIO GARDIN, LUSIANE APARECIDA 

ROEGELIN AOKI, IVONE ROSALIA THOME ESPADA, JOÃO LOURENÇO DE 
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MORAES, MARIA MINERVINA DOS SANTOS, MARIA HELENA RODRIGUES 

MATTOS, MILENE ALVES GARCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 980625 Nr: 14373-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADEMIRE DE LIMA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO DE LIMA 

BARROS - OAB:8068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 831719 Nr: 37360-09.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOÃO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:6162 E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários de 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida à fl. 168.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 211703 Nr: 22234-94.2005.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 987085 Nr: 17182-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA, BELMIRO PAULO DE 

ARRUDA, ELIZABETH FERREIRA DE CARVALHO, FABIOLA MOURA 

CAPOROSSI, BENEDITA AMORIM CAMPOS, CARMEM DEA FARIA DIAS, 

NOICE ANTUNES DA SILVA, NEUZA PEREIRA, MARIA APARECIDA 

NOGUEIRA, HELENA ALVES DO SANTOS BRITES, HILDA GLORIA DA 

SILVA, JOSANA ARRUDA MIGUEL AHY, LUIZA CANDIDA MATEUS, 

MARCIA CONCIANE ZAGO, PATRICIA VIEIRA BARBOSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT, SAULO NIEDERLE PEREIRA - 

OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Em cumprimento à decisão de fls. 457, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar acerca da petição de fls. 458/691.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1144467 Nr: 29384-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA COSTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias, de acordo com o despacho de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865703 Nr: 6147-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA RICARDO DE OLIVEIRA, NAIR RODRIGUES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE DE LAET E SOARES - 

OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 859559 Nr: 1388-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI ISABEL MORINIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1044841 Nr: 43847-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO TADEU DE CAMPOS MAGALHAES, CREONICE 

MARTA DE ALMEIDA ALBERNAZ, FRANCISCO DE SALES GONZAGA, 

ENEDE MARIA DE MORAES BELLO, SALIMEM ANTONIO PICHI, 

MAXIMILIANO CAMPOS ARRUDA, JOSÉ MARIA DE MORAIS, JOSÉ 

CARLOS CALEGARI, JOAO RODRIGUES PINTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 289 de 584



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 917574 Nr: 41796-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JULIANO KUNZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029456-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ROSELMA BATISTA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), para 

responder a ação, caso queira, no prazo legal, e para CUMPRIR A LIMINAR 

deferida nos autos, abaixo transcrita. DECISÃO: ISTO POSTO, e com base 

nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 

do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida, para determinar 

aos Requeridos que forneçam a cópia das gravações, ficha de avaliação 

individual e demais documentos/informações relativas ao TAF da 

Requerente Roselma Batista Cardoso da Silva. Expeça-se mandado para 

cumprimento da liminar, devendo ser entregue ao Oficial Plantonista, se 

necessário. Presentes os pressupostos, defiro a gratuidade de justiça 

com fulcro no art. 98 do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, 

tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

datado de 18 de março de 2016 e da manifestação negativa da 

Requerente na inicial. Citem-se os requeridos para apresentarem 

contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. 

ADVERTÊNCIAS: PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 

(quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000491-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

NORBERTO FRANCO DE GODOY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por NORBERTO 

FRANCO DE GODOY em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

o recebimento de horas extras e seus devidos reflexos, bem como o 

pagamento retroativo de período não prescrito. De acordo com o Art. 144, 

III, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no 

presente feito, em virtude de parentesco/afins com a Procuradora do 

Estado Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, que apresentou contestação 

nestes autos às fls. 287/297. À Secretaria Unificada para 

encaminhamento ao meu substituto legal. Publique-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016333-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

HILDO CASTRO TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por HILDO 

CASTRO TEIXEIRA contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de obter o 

Licenciamento 2018 do veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, 1000, ano 

2007/2007, cor azul, placa KAR8495, independentemente do pagamento 

de multas por infração de trânsito. Intimado o impetrante para apresentar 

documentos, houve manifestação do mesmo carreando novos 

documentos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 

12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

que para a concessão de medida liminar, faz-se mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Pelos 

documentos trazidos com a proemial e com a complementação, verifico 

estar presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Nota-se que o 

impetrante demonstrou que o seu endereço é o mesmo que se encontra 

cadastrado junto ao DETRAN. Saliento que é assegurado a todos o direito 

constitucional de se defender das multas impingidas, utilizando-se de 

recursos administrativos e judiciais, antes de qualquer “ataque” ao seu 

patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem se 

pronunciando nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE 

MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO 

DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

INADMISSIBILIDADE. Somente é exigível o prévio pagamento de multas 

para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla 

notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência 

reveste-se de ilegalidade. O mandado de segurança, em face de seu 

estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas. Sentença 

retificada em parte. (ReeNec 174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, 

Quarta Câmara Cível, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 

04/03/2016). Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado.” A demora na apreciação da liminar impedirá o 

impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará a ineficácia da 

medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no julgamento final do 

mandamus. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja 

permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do veículo FIAT/PALIO 

FIRE FLEX, 1000, ano 2007/2007, cor azul, placa KAR8495, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 
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da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido por Oficial Plantonista. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002732-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA STELLA XAVIER (AUTOR(A))

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. MARIA STELA XAVIER RIBEIRO ajuizou a presente AÇÃO 

ORDINÁRIA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, sob a alegação de que é 

servidora do mesmo e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que, 

quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o 

Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a Requerente, que 

os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente feito, a condenação do 

Requerido para incorporar à sua remuneração, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre todas as 

verbas recebidas que compõem a sua remuneração. Com a inicial juntou 

documentos Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

tempestiva ao ID. 12664309 com preliminar de prescrição. Com a 

contestação juntou documentos. Impugnação à contestação ao ID. 

13086241. Manifestação do Município ao ID. 13364974. As partes foram 

intimadas sobre provas e requereram a produção de prova pericial. 

Ouvido o Ministério Público, este entendeu desnecessária a sua 

intervenção na lide. É o relatório. Fundamento e Decido. A matéria debatida 

nos autos é unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

probatória, comportando o julgamento antecipado, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, razão pela qual indefiro a prova pericial requerida 

pelas partes. Inicio a análise pela preliminar levantada pelo Requerido, qual 

seja a prescrição. Sabe-se que o direito de ação contra a Fazenda Pública 

prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, 

complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza: 

“O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, 

abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos 

parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os 

mesmos”. Este Juízo em decisões anteriores, relacionadas com o crédito 

decorrente da URV, não vinha reconhecendo a ocorrência da prescrição, 

por entender se tratar de parcelas de trata sucessivo, com prescrição 

apenas nas prestações referentes ao quinquênio anterior a propositura da 

ação. No entanto, diante da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

no RE 561836/RN, há a necessidade de novo enfrentamento da questão. 

O Supremo Tribunal Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento 

no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua 

remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das 

diferenças salariais. Assentou, também, que o termo final para a 

percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros 

reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação 

remuneratória. Eis a ementa do RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, a 

requerente é servidora pública do Município de Cuiabá. É sabido que a 

carreira dos profissionais do Município de Cuiabá foi organizada e 

estruturada por meio da Lei Complementar nº 093/2003, ou seja, 

posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV e 

dá outras providências). Além disso, a referida lei foi alterada em 2007, 

2011, 2014 etc., com reestruturações e ganhos financeiros para os 

servidores do Município de Cuiabá. Revela-se, limpidamente, que foi 

promovida a estruturação da carreira (em 2003 e novas reestruturações 

nos anos seguintes), com a instituição do subsídio. Esse, portanto, nos 

termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é o 

termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito a diferença 

da URV. Se com a implantação do referido Plano de Cargos, persistiram 

diferenças a serem apuradas, estas estariam prescritas, vez que entre a 

distribuição do presente feito em 2018 e a data em que a Leis de 

estruturação/reestruturação passaram a vigorar (2003), transcorreu lapso 

temporal superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação 

reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo entre a 

distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação da 

carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, 

CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS 

EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS 

RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM 

VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes 

da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 
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determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2018, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038056-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA COUTO DE CARVALHO (AUTOR(A))

ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. CÉLIA COUTO DE CARVALHO ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA 

C/C DECLARATÓRIA DE CORREÇÃO DE VENCIMENTO EM FACE DA 

CONVERSÃO DA URV PARA A MOEDA REAL em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, sob a alegação que é pensionista e que seu esposo 

JOÃO BATISTA DE CARVALHO fora servidor do Requerido, tendo sofrido 

prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do cruzeiro real 

para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que os Tribunais Superiores firmaram 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da 

recomposição da diferença de 11,98%. Desse modo, busca por meio do 

presente feito, a condenação do Requerido para incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda 

salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem 

como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, incidindo ainda sobre todas as verbas recebidas que 

compõem a remuneração. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação ao ID. 11666621. Impugnação 

à contestação ao ID. 11962291. As partes foram intimadas sobre provas 

(fl. 186). A autora nada postulou e o Estado de Mato Grosso requereu a 

produção de prova pericial e documental. Ouvido o Ministério Público, este 

entendeu desnecessária a sua intervenção na lide. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A matéria debatida nos autos é unicamente de 

direito, não havendo necessidade de dilação probatória, comportando o 

julgamento antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC. Em que 

pese o pedido de produção de prova documental e pericial, tenho que a 

mesma se mostraria necessária apenas em fase de cumprimento de 

sentença e não neste momento. Inicio a análise peja prejudicial de mérito 

levantado pelo Requerido, qual seja, a prescrição. Sabe-se que o direito 

de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos 

do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 

4.597, de 19.08.42, que assim preconiza: “O decreto n º 20.910, de 

06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas 

passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por 

lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, 

exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos 

e quaisquer direito e ação contra os mesmos”. Este Juízo em decisões 

anteriores, relacionadas com o crédito decorrente da URV, não vinha 

reconhecendo a ocorrência da prescrição, por entender se tratar de 

parcelas de trata sucessivo, com prescrição apenas nas prestações 

referentes ao quinquênio anterior a propositura da ação. No entanto, 

diante da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

561836/RN, há a necessidade de novo enfrentamento da questão. O 

Supremo Tribunal Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento no 

sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua remuneração 

convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das 

diferenças salariais. Assentou, também, que o termo final para a 

percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros 

reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação 

remuneratória. Eis a ementa do RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 
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Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, o 

esposo da requerente ocupava cargo público integrante da carreira dos 

Fiscais de Tributos Estaduais do Estado, conforme atestam os 

documentos anexados à petição inicial. É sabido que tal carreira foi 

organizada e estruturada por meio das Leis Complementares nº 79/2000 e 

98/2001, ou seja, posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 (que dispõe sobre o 

Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, 

institui a URV e dá outras providências). Revela-se, limpidamente, que foi 

promovida a estruturação da carreira (em 2000 e novas reestruturações 

nos anos seguintes), com a instituição do subsídio. Esse, portanto, nos 

termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é o 

termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito a diferença 

da URV. Se com a implantação do referido Plano de Cargos, persistiram 

diferenças a serem apuradas, estas estariam prescritas, vez que entre a 

distribuição do presente feito em 2017 e a data em que a Leis de 

estruturação/reestruturação passaram a vigorar, transcorreu lapso 

temporal superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação 

reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo entre a 

distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação da 

carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, 

CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS 

EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS 

RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM 

VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes 

da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2017, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033832-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA E NASCIMENTO (AUTOR(A))

Carlos Eduardo Maluf Pereira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. TEREZINHA PEREIRA E NASCIMENTO ajuizou AÇÃO 

ORDINÁRIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação que 

é servidora inativa do Requerido, tendo sofrido prejuízos financeiros, uma 

vez que quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, o Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a 

Requerente, que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que os 

servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Desse modo, busca por meio do presente feito, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração da Requerente, 

o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo 

ainda sobre todas as verbas recebidas que compõem a remuneração. 

Com a inicial vieram documentos. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação ao ID. 10713275, com documentos. Impugnação à 

contestação ao ID. 12173781. As partes foram intimadas sobre provas (fl. 

243). A autora requereu o julgamento antecipado da lide. O Requerido 

pugnou pela improcedência da ação e alternativamente pela produção de 

prova pericial. Ouvido o Ministério Público, este entendeu desnecessária a 

sua intervenção na lide. É o relatório. Fundamento e Decido. A matéria 

debatida nos autos é unicamente de direito, não havendo necessidade de 

dilação probatória, comportando o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC. Em que pese o pedido de produção de prova 

pericial, tenho que a mesma se mostraria necessária apenas em fase de 

cumprimento de sentença e não neste momento. Inicio a análise peja 

prejudicial de mérito levantado pelo Requerido, qual seja, a prescrição. 

Sabe-se que o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em 

cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, 

complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza: 

“O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, 

abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos 

parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os 

mesmos”. Este Juízo em decisões anteriores, relacionadas com o crédito 

decorrente da URV, não vinha reconhecendo a ocorrência da prescrição, 

por entender se tratar de parcelas de trata sucessivo, com prescrição 

apenas nas prestações referentes ao quinquênio anterior a propositura da 

ação. No entanto, diante da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

no RE 561836/RN, há a necessidade de novo enfrentamento da questão. 

O Supremo Tribunal Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento 

no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua 

remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das 

diferenças salariais. Assentou, também, que o termo final para a 

percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros 

reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação 
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remuneratória. Eis a ementa do RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, a 

requerente ocupava cargo público integrante dos profissionais da saúde 

do Estado, conforme atestam os documentos anexados à petição inicial. É 

sabido que tal carreira foi organizada e estruturada por meio das Leis 

7.360/2000 e 8.269/2004, ou seja, posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 

(que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema 

Monetário Nacional, institui a URV e dá outras providências). Revela-se, 

limpidamente, que foi promovida a estruturação da carreira (em 2000 e 

novas reestruturações nos anos seguintes), com a instituição do subsídio. 

Esse, portanto, nos termos do entendimento consolidado do Supremo 

Tribunal Federal é o termo inicial a ser considerado para fins de análise do 

direito a diferença da URV. Se com a implantação do referido Plano de 

Cargos, persistiram diferenças a serem apuradas, estas estariam 

prescritas, vez que entre a distribuição do presente feito em 2017 e a data 

em que a Leis de estruturação/reestruturação passaram a vigorar, 

transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão 

do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova 

interpretação reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo 

entre a distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação 

da carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, 

II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO 

DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA 

EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com 

reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação 

temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada 

conversão do salário em URV, determinada pela Lei nº 8.880/90, em 

decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. 

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN 

(com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) 

inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com 

aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de 

reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a 

data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" 

(RE nº 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 

10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à 

edição da Lei Estadual Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de 

junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, 

já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. 

AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2017, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022530-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIDEE BENEDITA DA SILVA CANAVARROS (AUTOR(A))

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007623-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROCHA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504132-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(AUTOR(A))

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LUKENCZUK SAID (AUTOR(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014635-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CALDAS BRITO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CALDAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004588-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

HILDETE GARCIA LOBATO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020430-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FURIAMA SANTOS (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017445-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Laryssa Carolina Araújo de França (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003961-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012496-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

VERONICA ROSA DE ALVARENGA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004142-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIANE CASTELLA (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002771-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DE MACEDO (ADVOGADO(A))

SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003508-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

LUIZA MARIA GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007141-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA CAMPOS DE OLIVEIRA NETA SILVA (REQUERENTE)

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009059-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

NILZA BENEDITA DE MIRANDA ANICETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003724-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARLOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLENE RODRIGUES CHIQUITO (AUTOR(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031493-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PROTO ZAIDEN (IMPETRANTE)

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031493-42.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: FERNANDO PROTO ZAIDEN 

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL Vistos. Determino ao Impetrante a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos 

autos cópia integral do Termo de Apreensão e Depósito nº 1136879-1, 

contendo as informações complementares que deram ensejo à autuação 

questionada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cuiabá, 21 de setembro de 2018 Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031493-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PROTO ZAIDEN (IMPETRANTE)

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Determino ao Impetrante a emenda da petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos cópia integral do 

Termo de Apreensão e Depósito nº 1136879-1, contendo as informações 

complementares que deram ensejo à autuação questionada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026645-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEPH - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (IMPETRANTE)

ANDRE VINICIUS SELEGHINI FRANZIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 296 de 584



processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002718-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA ELY RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024294-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1024294-66.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: HIPER MERCADO GOTARDO 

LTDA IMPETRADO: FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Verifica-se das informações apresentadas por meio do 

expediente de nº 15177439, o deferimento da antecipação da tutela 

recursal no Agravo de Instrumento de nº 1009307-51.2018.8.11.0000, 

para determinar o recebimento do processo administrativo n. 

5496481/2018 e, se entender, pertinente, que oportunize a Impetrante 

prazo para sanar as eventuais pendências registradas. Assim, cumpra-se 

a medida deferida no juízo ad quem, expedindo-se o necessário. 

Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032145 Nr: 37798-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE GRANJEIRO DUQUE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051545 Nr: 47184-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIR PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261239 Nr: 21589-35.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ÁVILA DA SILVA CHIAPETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947120 Nr: 58643-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELE TAVARES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, fabio moreira bosa - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057709 Nr: 49867-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDES REIS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BARROS - 

OAB:11010/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711963 Nr: 5042-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA GREGÓRIA DE ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852009 Nr: 54876-42.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELDA MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059647 Nr: 50868-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDEAO DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847227 Nr: 50754-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDRALIT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERS FRANK SCHATTENBERG 

- OAB:18770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060704 Nr: 51336-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMOR LIMA TEIXEIRA, SILVANA MARIA CORREA 

GOMES VELOSO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872608 Nr: 11499-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES MORAIS DA SILVA, ELIZETE 

LEONARDA DE LIMA PINHEIRO, ERLY DOS SANTOS, LUCIA HELENA 

ZANARDO, MANOEL DE ALBUQUERQUE LEITE, JEANE GALDINO DE 

MEDEIROS, MARIA VANDA LIMA RIBEIRO, MARCÍLIA ROZA RIBEIRO, 

MARIA LEMES DO NASCIMENTO AUGUSTO, MARIA IZABEL DE OLIVEIRA 

CASTRO, MARIA CATARINA DE CARVALHO, MAURINO RAMOS DE 

OLIVEIRA, MARLY MAYUMI TUTIYA, MIGUEL ALCANJO MARTINS, 

OLIMPIA NASCIMENTO SOUZA, VANIR RODRIGUES ARAUJO, ODENIR 

MAXIMIANO MORAES, SANDRA MARA SANTOS DA SILVA, WALDECIR 

DE OLIVEIRA ALVES, TANIA CRISTINA SOARES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875627 Nr: 13849-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MILHOMEM DE ABREU GALINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 10469, LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036865 Nr: 40001-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 790699 Nr: 44750-64.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE OLIVEIRA LUCIALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR DAL PISSOL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107-MT

 Certifico que em determinação a fl.121, impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para que apresente memoriais escritos no prazo de 

15(quinze )dias. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 103373 Nr: 16392-41.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA - 

OAB:8.764/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Fica o(a) Advogado(a) BRUNO SAMPAIO SALDANHA, OAB/MT 28.847, 
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intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 452687 Nr: 24759-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO VIANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, JAQUELINE BARRETO ALBERT - OAB:19618/O, LEONARDO 

DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1028106 Nr: 35832-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARCIO VAREIRO - 

OAB:15287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 5, I, da Lei n. 

12016/09.

 Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 917407 Nr: 41675-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e concedo a segurança apenas para consolidar 

a liminar deferida nos presentes autos.

Comuniquem-se incontinenti a autoridade coatora e a pessoa jurídica de 

direito público interessada, para os fins previstos no artigo 13 da Lei nº 

12.016/09.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, nos moldes da disposição 

específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 390064 Nr: 25476-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDO PINHO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que ante o teor da informação de fls. 215, Intimo a parte autora 

da devolução do prazo para se manifestar quanto a decisão de fls. 

207/210.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031397-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARCAL CORDEIRO (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1031397-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GUILHERME MARCAL 

CORDEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Ordinária para Manutenção do Requerente como Servidor Ativo 

com pedido de tutela de urgência proposta por Guilherme Marçal Cordeiro 

em face do Estado de Mato Grosso. Aduz, em síntese, que ocupava o 

cargo de Profissional de Nível Superior do SUS – Perfil Biólogo, sendo 

diagnosticado como portador de Transtorno Afetivo Bipolar, fato este que 

culminou com a prolação de decisão administrativa determinando a sua 

aposentadoria por invalidez em razão da impossibilidade de reabilitação 

para o exercício de atividade diversa, conforme laudo médico firmado por 

três médicos integrantes da Perícia Médica Oficial do ente estatal. 

Contudo, afirma que a decisão é equivocada, na medida em que o laudo de 

avaliação expedido por seu médico particular demonstra a possibilidade de 

continuidade do exercício do cargo que ocupava. Em razão do exposto, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar “ao 

Requerido que se abstenha de aposentar o Requerente, bem como que 

mantenha o Requerente de licença com todos os seus direitos até que 

seja feita uma perícia levando em consideração exames, tratamento e a 

opinião do médico que acompanha o tratamento do Requerente há mais de 

3 anos, devendo a perícia constar se a condição de saúde do Requerente 

é caso de readaptação”. É o relatório. Fundamento e decido. Quanto ao 

pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC assim dispõe: “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. No caso em análise, apesar dos argumentos deduzidos pelo 

Requerente, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, necessária à 

concessão do provimento antecipatório almejado. Assim entendo por que 

a decisão que concluiu pela necessidade de aposentadoria do Requerente 

foi baseada em Laudo Médico firmado por três médicos integrantes da 

Perícia Médica Oficial do ente estatal, no qual se concluiu categoricamente 

pela existência de invalidez e pela impossibilidade de reabilitação do 

Requerente para o exercício de atividade diversa (Id. 15460020 – p. 3). 

Desse modo, s.m.j., porquanto inexistente qualquer ilegalidade patente, o 

referido laudo médico, dotado da presunção de legitimidade e veracidade 

inerentes ao ato administrativo, deve prevalecer, por ora, em face do 

laudo pericial emitido pelo médico particular que trata da moléstia da qual o 

Requerente é portador, até que a questão seja melhor esclarecida nos 

autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL. SERVIDOR 

INTEGRANTE DO QUADRO DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. 

READAPTAÇÃO. REVERSÃO AO QUADRO ANTERIORMENTE OCUPADO. 

LAUDO TÉCNICO DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. 1. 

O mérito administrativo poderá ser controlado judicialmente, se ocorrer 
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alguma ilegalidade, caso contrário há primazia do princípio constitucional 

da Separação do Poderes. 2. O servidor público, para ter a reversão ao 

seu antigo cargo deve ser submetido a inspeção médica para concluir 

sobre sua aptidão. 3. No caso concreto, a parte autora restou 

impossibilitada à reversão, ante à análise pericial do Departamento de 

Perícia Médica e Saúde do Trabalhador. RECURSO INOMINADO 

IMPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007262785, Terceira Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ana Lúcia 

Haertel Miglioranza, Julgado em 28/02/2018) Isto posto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita à parte Requerente. Diante das especificidades do Ofício Circular 

nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido manifesta 

expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, deixo de 

designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos princípios da 

economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030060-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN (ADVOGADO(A))

EDSON FERMINO BACCHI (AUTOR(A))

MARINE MARTELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1030060-03.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDSON FERMINO BACCHI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Crédito Fiscal com pedido de tutela de urgência proposta por Edson 

Fermino Bacchi em face do Estado de Mato Grosso. Aduz, em síntese, 

acerca da ilegalidade da imputação de responsabilidade solidária por 

crédito fiscal referente à multa de ofício lançada em desfavor de terceira 

pessoa, por meio da Notificação de Auto de Infração nº 

141337000302018150. Assevera que deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnação administrativa do débito, o que ocasionou o lançamento 

do valor devido em sua conta corrente fiscal, trazendo-lhe inúmeros 

prejuízos. Destaca, ainda, que a multa acessória aplicada, em montante 

equivalente a 50% do valor da operação, possui nítido caráter 

confiscatório, além de incidir em ofensa aos princípios constitucionais da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, discorre sobre: a nulidade 

da NAI por ausência de motivação do ato administrativo; a inocorrência 

das hipóteses de responsabilidade solidária previstas no CTN; a ausência 

de responsabilidade solidária nos casos de aplicação de multa punitiva; e 

a inconstitucionalidade do artigo 45, IV, “b”, da Lei Estadual nº 7.098/98, 

por ofensa aos princípios do não-confisco, proporcionalidade e 

razoabilidade. Em face do exposto, requer a concessão de tutela de 

urgência “para fins de determinar que o Requerido suspenda 

imediatamente a exigibilidade do crédito tributário formalizado pela 

Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 141337000302018150, com fulcro no 

artigo 151, V, do CTN, até o término da presente demanda; Caso Vossa 

Excelência entenda ser necessário, oferece-se como caução real o 

Distribuidor de Calcário e Adubo, Marca Jan, Modelo Lancer Maximus 

(Doc. 08), para que a tutela provisória de urgência inaudita altera pars seja 

concedida no moldes do artigo 300, §1º do CPC”. A petição inicial veio 

instruída com documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Quanto ao 

pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC assim dispõe: “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. No caso em análise, apesar dos argumentos deduzidos pelo 

Requerente, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, necessária à 

concessão do provimento antecipatório almejado. Analisando detidamente 

os autos, em especial, a Notificação de Auto de Infração objurgada, 

verifico que a autuação foi pautada nos seguintes motivos (Id. 15300519 – 

págs. 1 e 2): “Emitiu notas fiscais sem que houvesse comprovação da 

regularidade das operações, deixando, após intimados tanto remetente 

quanto destinatário do documento fiscal, de comprovar que a emissão 

destes documentos de fato serviram para acobertar operação mercantil. 

Adquirente das mercadorias promoveu a escrituração fiscal dos 

documentos. E-process 5433807/2018. Solidariedade aplicada nos termos 

dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional. (...) Emitiu documento 

fiscal que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de 

propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento 

ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço.” (grifei e destaquei em 

parte) Em breve resumo, percebe-se que a celeuma que deu origem à 

autuação gira em torno da emissão de nota fiscal que não corresponde à 

pretensa operação mercantil nela indicada, fato este que acarreta, por 

expressa disposição legal, a inidoneidade do respectivo documento fiscal, 

consoante se infere da interpretação sistemática dos artigos 35 a 35-A, 

da Lei Estadual nº 7.098/98, que assim dispõem: “Art. 35 Os contribuintes 

e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em 

relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na 

repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de 

documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e 

atendimento das demais exigências previstas em normas complementares. 

§ 1º A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a 

operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto. § 2º As 

pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam 

obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no 

interesse da Fazenda Pública. Art. 35-A As mercadorias e serviços, em 

qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos 

fiscais idôneos. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se 

em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços 

desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de 

documentação fiscal inidônea. Art. 35-B Considera-se inidôneo, para 

todos os efeitos fiscais, o documento que: (...) VII - discrimine mercadoria 

ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;” 

(grifei e destaquei em parte) Como se observa da dicção do excerto 

citado, a emissão de nota fiscal que não corresponda à efetiva operação 

nela indicada, torna inidôneo o documento fiscal correspondente, 

sujeitando o contribuinte e o responsável legal à aplicação da penalidade 

correspondente ao ilícito cometido, in casu, aquela prevista no artigo 45, 

IV, “b”, da Lei Estadual nº 7.098/98, in verbis: “Art. 45 O descumprimento 

das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do 

imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (...) IV - infrações relativas 

a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de 

levantamento ou ação fiscal: (...) b) emissão de documento fiscal que 

consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de 

destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que 

não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da 

mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a 

prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento 

fiscal; (...)” Portanto, em análise perfunctória, observa-se que o fato 

atribuído pela autoridade fazendária como ensejador da autuação se 

amolda perfeitamente aos preceitos legais supracitados, justificando, em 

princípio, a higidez do procedimento fiscal, até mesmo por que, apesar de 

intimados, tanto o remetente quanto o adquirente da mercadoria deixaram 

transcorrer in albis o prazo para a apresentação de defesa administrativa. 

Sob outro prisma, cumpre rememorar que os atos administrativo são 

dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente 

cedem mediante prova robusta em contrário, o que não se verifica nos 

autos. No que concerne à alegação de vulneração aos princípios 

constitucionais do não-confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade 

na aplicação da multa acessória, bem como à inconstitucionalidade do 

artigo 45, IV, “b”, da Lei Estadual nº 7.098/98, entendo, ao menos nesse 

momento, que as arguições não procedem, até mesmo por que a aplicação 

de multa acessória tem por escopo punir o contribuinte ou responsável 

legal tido por desidioso no cumprimento de suas obrigações legais, 

possuindo caráter punitivo e pedagógico que deve guardar relação de 

conformidade com a gravidade da infração cometida, como se dessume 

das razões contidas no seguinte precedente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — CONTRIBUINTE 

OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO. RESOLUÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, de 8 DE 

DEZEMBRO DE 2008-SARP E O REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL 

— EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES — ILEGALIDADE OU 
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INCONSTITUCIONALIDADE — INEXISTÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA — 

PERCENTUAL DE CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO 

— CONTORNOS CONFISCATÓRIOS — INEXISTÊNCIA — NATUREZA 

PUNITIVA E PEDAGÓGICA — GRAVIDADADE DA CONDUTA. MARGEM DE 

LUCRO EM DOBRO — AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO — DESRESPEITO 

AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IGUALDADE TRIBUTÁRIA. (...) Impossível 

se mostra a exclusão ou a redução da multa administrativa aplicada no 

percentual de cem por cento (100%) do valor do tributo, visto que não 

possui natureza confiscatória, dada a sua natureza punitiva e pedagógica, 

bem como a gravidade da conduta perpetrada. (...) (Ap 93507/2014, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) Ao 

arremate, no que diz respeito à configuração da responsabilidade solidária 

do adquirente da mercadoria pela infração cometida, ressalto que apesar 

do hercúleo esforço do subscritor da petição inicial, seus argumentos não 

se mostram hábeis a afastar a configuração de tal responsabilidade no 

caso concreto, notadamente em face do teor do artigo 124, I, do Código 

Tributário Nacional, senão vejamos: “Art. 124. São solidariamente 

obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal;” Logo, em tendo o 

Requerente, na condição de suposto adquirente das mercadorias que 

deram origem à autuação, interesse comum na situação que constitui o 

fato gerador da obrigação principal – tanto que escriturou as respectivas 

notas fiscais em sua contabilidade –, é certo que lhe cabe a 

responsabilidade solidária pelo pagamento do débito, cabendo frisar que, 

nos termos do artigo 113, § 3º, do Código Tributário Nacional, “a obrigação 

acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em 

obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”, o que torna 

inócuo o argumento do Requerente no sentido de inexistir 

responsabilidade solidária no caso de aplicação de multa acessória. 

Quanto à caução ofertada como garantia para a concessão da tutela de 

urgência em caráter subsidiário, verifico, prima facie, que além de não 

haver prova do valor de avaliação do bem, aparentemente, se trata de 

bem de difícil alienação, não se traduzindo como caução idônea ao fim 

colimado. Isto posto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, por 

meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na conciliação 

ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta finalidade, em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Agamenon Alcântara Moreno 

Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029085-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RODRIGUES SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029085-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DOUGLAS RODRIGUES SOUZA 

DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsando 

detidamente os autos e com a devida vênia ao magistrado que me 

antecedeu na análise da matéria, hei por bem revogar a decisão que 

deferiu a antecipação de tutela (Id. 15409792), eis que alheia ao objeto da 

ação. Ademais, percebe-se que o pedido formulado pelo Requerente a 

título de tutela de urgência é lacônico, na medida em que não explicita as 

providências pretendidas pela parte quanto a tal tópico. Por fim, destaco 

que o pedido de bloqueio e expedição de alvará eletrônico para pagamento 

do procedimento cirúrgico já realizado pelo Requerente a título particular 

em momento anterior ao ajuizamento da ação vulnera, em tese, o comando 

inserto no artigo 100 da Constituição Federal, que prevê que os 

pagamentos da Fazenda Pública deve ser feitos por meio de precatórios. 

Isto posto, determino ao Requerente, no prazo de 15 dias, a emenda da 

petição inicial, para que esclareça quais providências deseja a título de 

tutela de urgência, bem como para que traga aos autos cópia do termo de 

pagamento da cirurgia firmado com a instituição responsável pela 

realização do procedimento, além de amoldar o pedido de pagamento dos 

valores referentes ao procedimento cirúrgico aos termos do artigo 100 da 

Constituição Federal, sob as penas da lei. Intime-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Júnior Juiz de Direito em substituição legal

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029253-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAYONARA CRISTINA FIRMINO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. 

Citem-se pessoalmente os Requeridos, para, querendo, apresentarem as 

suas defesas, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com 

a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. 

Posteriormente, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707644 Nr: 1169-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL CASTRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SAD, PRESIDENTE DA COMISSAO DE 

CONCURSO PUBLICO - UNEMAT - SAD EDITAL 001/2009

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO 

TEIXEIRA FILHO - OAB:14017/MT, LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, KELLY CRISTINA DA 

SILVA- PROC. ESTADO - OAB:8156, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803807 Nr: 10266-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852032 Nr: 54899-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMY RANGEL MOSHAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059283 Nr: 50642-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRA BUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALV ES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941759 Nr: 55614-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO VILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA ROGERIA SOUZA 

CANDIDO CARGNELUTTI - OAB:15949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017283 Nr: 30716-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA RAMOS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349893 Nr: 20316-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR MARINHO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053617 Nr: 48197-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDA MARTINS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:12717-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375935 Nr: 12001-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIL CASSIANO DE ARRUDA, ADEVAIR MENDES 

SILVA, ADIL BENEDITA DE CAMPOS, ADHAIR RODRIGUES DUQUE, 

ADILES MARIA ARRUDA ESPIRITO SANTO, ADILHA DOURADO DA 

SILVEIRA, AGNES DE OLIVEIRA CRUZ, ADVENTINA JUSTINA DA SILVA, 

ADIR DE SOUSA LEITE, ADNY CAVALCANTE BERY ROCHA, ADVAIR 

FRANCA DE OLIVEIRA, AGREIDACIL REVELES COSTA, AGRIMARINA 

GOMES DE JESUS, AIDA ANA DA CRUZ MORAES, AIDETE MARIA AGUIAR 

DO NASCIMENTO, SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388286 Nr: 24097-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYNEY ROSA CALDAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA ALMEIDA PRADO 

TAVARES DE MELLO GRANJA - OAB:20358/MT, LUCIANE REGINA 

MARTINS - OAB:10.003-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045074 Nr: 43929-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILENE CARVALHO RODRIGUES RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749526 Nr: 906-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 370925 Nr: 7732-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA COSTA, MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014290-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby (ADVOGADO(A))

ROLFF PRAYLL OLIVEIRA ITACARAMBY (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014290-38.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por ROLFF PRAYLL OLIVEIRA ITACARAMBY 

contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DENTRAN/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança para que seja determinado o cancelamento dos 

autos de infração objurgados. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário 

legítimo do veículo acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa 

de proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1978696). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 3066613), alegando, em sede de preliminar, a decadência do 

Mandado de Segurança, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela parte Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Decadência do Mandado 

de Segurança. A autoridade coatora levantou a referida preliminar sob o 

fundamento de que as multas foram lavradas no ano de 2015, de modo 

que decorreu o prazo para impetrar o remédio constitucional. Todavia, tal 

alegação não prevalece, tendo em vista que, em consonância ao pacífico 

entendimento dos tribunais superiores e da doutrina, o prazo decadencial 

de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança 

começa a contar a partir da ciência do ato coator, sendo que, no presente 

caso, não houve o decurso do referido prazo. Desta feita, afasto a 

preliminar em comento. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a 

referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial 

é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar 

que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o 

veículo de propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro 

de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes 

no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 
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Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinado o cancelamento dos 

autos de infração objurgados. Do exame dos autos tem-se que o 

Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio 

recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do 

seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação 

do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de 

veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora 

dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em 

Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, 

com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa nos documentos acostados aos autos (ID 

nº 1856302, 1856304 e 1856307), denota-se que não houve a 

observância da dupla notificação sobre as multas/infrações aplicadas ao 

Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 312 do STJ, ou 

seja, por consequência lógica mostra-se imprescindível considerar que as 

multas aplicadas pela municipalidade são insubsistentes. Esse é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO 

DE MULTAS – ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS 

INFRAÇÕES NA VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência 

da infração é consequência lógica para o resguardo do direito líquido e 

certo do proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de 

veículo ao prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e 

arbitrário do DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito 

contraria normas insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. 

As Súmulas nº 127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a 

aplicação das multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas 

notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, 

relativo ao veículo marca/modelo VW Gol 1.0 GIV, cor branca, placa 

JZT-3744, RENAVAM nº 00825560128 de propriedade do Impetrante, sem 

a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade do Auto de 

Infração referente às multas as quais o Impetrante não foi duplamente 

notificado (ID nº 1856302, 1856304 e 1856307), devendo ser banidas do 

sistema eletrônico e de registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira 

do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo 

de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no 

art. 496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015527-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DAVI NEVES DA COSTA LEITE (IMPETRANTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015527-10.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por DAVI NEVES DA COSTA LEITE contra ato 

indigitado coator da lavra do DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DENTRAN/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança para que seja declarada a nulidade do Auto de 

Infração de Trânsito nº AAA0847282, constante no banco de dados da 

autarquia estadual. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário legítimo do 

veículo marca/modelo Honda XRE 300, ano/modelo 2009/2010, placa 

NPM-8667, RENAVAM 00184935695 e Chassi 9C2ND0910AR007530 de 

sua propriedade (ID nº 2035283), e que foi surpreendido pela negativa de 
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proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 2165011). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 2999896), alegando, em sede de preliminar, a decadência do 

Mandado de Segurança, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela parte Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Decadência do Mandado 

de Segurança. A autoridade coatora levantou a referida preliminar sob o 

fundamento de que a multa foi lavrada no ano de 2013, de modo que 

decorreu o prazo para impetrar o remédio constitucional. Todavia, tal 

alegação não prevalece, tendo em vista que, em consonância ao pacífico 

entendimento dos tribunais superiores e da doutrina, o prazo decadencial 

de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança 

começa a contar a partir da ciência do ato coator, sendo que, no presente 

caso, não houve o decurso do referido prazo. Desta feita, afasto a 

preliminar em comento. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a 

referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial 

é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar 

que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o 

veículo de propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro 

de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes 

no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja declarada a nulidade do Auto de 

Infração de Trânsito nº AAA0847282, constante no banco de dados da 

autarquia estadual. Do exame dos autos tem-se que o Impetrante está 

sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de 

multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

2035289), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

sobre as multas/infrações aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 
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282 do CTB e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por consequência lógica 

mostra-se imprescindível considerar que as multas aplicadas pela 

municipalidade são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA 

VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, 

relativo ao veículo marca/modelo Honda XRE 300, ano/modelo 2009/2010, 

placa NPM-8667, RENAVAM 00184935695 e Chassi 9C2ND0910AR007530 

de propriedade do Impetrante (ID nº 2035283), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade do Auto de Infração 

referente à multa a qual o Impetrante não foi duplamente notificado, qual 

seja o Auto de Infração de Trânsito nº AAA0847282, devendo ser banida 

do sistema eletrônico e de registro, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira 

do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo 

de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no 

art. 496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011311-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA APARECIDA MORAES SILVA (IMPETRANTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1011311-06.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por DULCINEIA 

APARECIDA MORAES SILVA contra ato indigitado coator da lavra do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo marca/modelo Honda Civic LX, ano/modelo 2005/2005, 

placa JZY-08454, Chassi nº 93HES15505Z110108 (ID nº 1570580), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima 

do veículo acima discriminado e que foi surpreendida pela negativa de 

proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1638007). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1637375), alegando, em sede de preliminar, a decadência do 

Mandado de Segurança, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Decadência do Mandado 

de Segurança. A autoridade coatora levantou a referida preliminar sob o 

fundamento de que as multas foram lavradas no ano de 2015, de modo 

que decorreu o prazo para impetrar o remédio constitucional. Todavia, tal 

alegação não prevalece, tendo em vista que, em consonância ao pacífico 

entendimento dos tribunais superiores e da doutrina, o prazo decadencial 

de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança 

começa a contar a partir da ciência do ato coator, sendo que, no presente 

caso, não houve o decurso do referido prazo. Desta feita, afasto a 

preliminar em comento. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a 

referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial 

é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar 

que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o 

veículo de propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro 

de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes 

no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 
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extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Honda Civic LX, ano/modelo 2005/2005, placa JZY-08454, Chassi nº 

93HES15505Z110108 (ID nº 1570580), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do 

exame dos autos tem-se que a Impetrante está sofrendo cobrança pela 

autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no 

sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como 

condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É 

cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de 

questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, 

haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, 

que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é 

devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o seja determinada à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao 

veículo marca/modelo veículo marca/modelo Honda Civic LX, ano/modelo 

2005/2005, placa JZY-08454, Chassi nº 93HES15505Z110108 de 

propriedade da Impetrante (ID nº 1570580), sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003034-24.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO Processo: 1003034-24.2016.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA REQUERIDO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL VISTOS, ETC... MANTENHO A DECISÃO 

PROFERIDA EM 11/06/2018 (ID 12969775) PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. SEGUE ANEXADO O OFÍCIO Nº 42/2018-GAB, ENVIADO 

NESTA DATA POR MALOTE DIGITAL (COD. RAST. 81120483674653) À 

EXMA. SRA. RELATORA DO RAI Nº 1006472-90/2018, 

DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, ONDE FORAM 

PRESTADAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS A ESTE JUÍZO SOBRE 

ESTES AUTOS E DECISÃO AGRAVADA. AGUARDE-SE, POIS, NOVAS 

DETERMINAÇÕES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO OU REQUERIMENTO DAS PARTES. INTIMEM-SE (PJE E DJE). 

CUIABÁ, 20 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito
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MUNICIPAL DECISÃO Autuação 27/08/2018 Valor da causa R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) AÇÃO REVISIONAL DE LANÇAMENTO DE IPTU COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROVISORIA DE URGÊNCIA Nº 

1028164-22/2018 REQTE: WALDECIR JOSÉ WOBETO – CPF Nº 

177.237.879-87 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 11010 Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE LANÇAMENTO DE IPTU COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA PROVISORIA DE URGENCIA, proposta 

eletronicamente – PJe, em 27/08/2018, por WALDECIR JOSÉ WOBETO – 

CPF Nº 177.237.879-87 em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

qualificados na exordial, em que pretende a concessão de tutela 

provisória de urgência ou evidência (liminar) para suspender a 

exigibilidade dos valores dos IPTU’s dos anos de 2013 a 2018, referente 

aos imóveis inscrições municipais nºs 01.8.15.014.0209.001 e 

01.8.15.014.0190.001, bem como a exigibilidade de outros lançados no 

curso desta ação sob o mesmo critério e, também, seja determinando ao 

Município Requerido que se abstenha de praticar qualquer ato para 

cobrança dos valores dos IPTU’s, inclusive, os já inscritos em Dívida Ativa 

e ainda, de prestar informação positiva do Requerente em relação aos 

valores dos IPTU’s dos imóveis do ano de 2013 até que o impedimento de 

acesso seja desfeito. Por fim, seja deferida a liminar para o Município 

Requerido se abstenha de inserir o nome do Requerente nos órgão de 

proteção ao crédito (Cartório de Protesto / SERASA), referente aos 

mesmos valores dos IPTU’s. Ampara a sua pretensão à concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela à vista dos requisitos do fumus boni iuris 

e periculum in mora. No mérito, requereu a procedência da presente 

revisão de lançamento de IPTU’s dos imóveis a partir de 2013 até que o 

impedimento de acesso dos referidos imóveis pela Av. Historiador Rubens 

de Mendonça seja desfeito, bem como do valor venal dos lotes durante 

esse período, uma vez que utilizado parâmetros indevidos quando da 

apuração e lançamento, requerendo sejam apurados com base nos 

parâmetros da rua de único acesso aos lotes, ou seja, pela rua dos 

fundos – Av.“A” do Bairro Jardim Aclimação, o que poderá ser realizado 

em liquidação de sentença, confirmando-se a liminar, para declarar em 

definitivo a suspensão da exigibilidade dos valores lançados dos IPTU’S 

dos imóveis de inscrições municipais nº 01.8.15.014.0209.001 e 

01.8.15.014.0190.001, do ano de 2013 até que o impedimento seja 

desfeito. Requereu ainda a condenação do Município Requerido a pagar 

as verbas sucumbenciais, como despesas e custas processuais e 

honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Por fim, requereu a 

intimação do Estado de Mato Grosso e do Consórcio VLT para juntar aos 

autos o cronograma das obras da Trincheira Luiz Felipe, tanto através de 

imagens/fotos, como documentos (projetos, etc.), informando quando 

iniciaram as obras e os impedimentos de acesso aos imóveis do 

Requerente, inclusive, qual a situação do ano de 2013 até a data da 

distribuição da ação. À causa foi atribuído o valor de R$20.000,00– ID nº 

14988902. Junto à inicial trouxe os documentos de ID’s n.ºs 14989220, 

1499251, 14989306, 14989815, 14989309, 14989404, 14989411, 

14989418, 14989431, 14989445, 14989476, 14989489, 14989502, 

14989537, 14989569, 14989598, 14989625, 14989655, 14989682, 

14989711, 14989737 e 14989759. Vieram os autos à conclusão em 

27/08/2018. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Constato 

dos documentos anexados nestes autos eletrônicos, que o Requerente, 

apesar de ter se qualificado como ADVOGADO, no momento da 

distribuição, NÃO anexou aos autos o comprovante do recolhimento 

antecipado das CUSTAS PROCESSUAIS e tampouco justificou a sua 

incapacidade momentânea do pagamento, situação esta excepcional que 

autorizaria o recolhimento a posteriori, descumprindo o disposto no Art. 82 

do CPC/2015[1] e, consequentemente, o Art. 456 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça 

deste Estado, que estabelece, in verbis: “Art. 456. A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” (negritei). A respeito 

da questão, determina o inciso LXXIV do Art. 5º da Constituição da 

República 1988, in verbis: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” 

(negritei). Por seu turno, o Art. 98 do CPC/2015[2] concede o direito à 

gratuidade da justiça à pessoa natural ‘com insuficiência de recursos’, ‘na 

forma da lei’, enquanto o § 2º do seu Art. 99[3], estabelece que antes de 

indeferir o pedido, o Juiz deverá determinar à parte a comprovação do 

preenchimento dos pressupostos legais para concessão de gratuidade. 

Regulamentando a questão na Justiça Comum estadual, a Consolidação 

das Normas Gerais da C. Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso estabelece que: “Art. 469. O pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (negritei). 

Dessa forma, cumpre a este Juízo analisar o estado de carência do 

Requerente, ainda que momentânea, a fim de garantir a destinação do 

benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família. Noutro ponto, importa registrar que o Requerente ao formular a sua 

pretensão indicou como valor da causa a importância de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), valor este que não corresponde ao benefício patrimonial 

pretendido, que no caso é a revisão dos IPTU’s referentes aos anos de 

2013 a 2018, cujo valores, de acordo com os extratos de débitos dos 

referidos imóveis acostados com a exordial – ID’s nºs 14989418 e 

14989404, totalizam a importância de R$ 818.155,41 (oitocentos e dezoito 

mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Ademais, 

constata-se que o pedido principal de mérito do Requerente engloba até a 

revisão de IPTU’s cujos vencimentos ainda não se operaram. A par do 

assunto, esclarece-se que com a entrada em vigor da Resolução n° 

023/2013/TP[4] este Juízo da Vara Espec. de Execuções Fiscais da Capital 

possui competência APENAS para a análise de ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes referentes a créditos fiscais já inseridos em 

dívida ativa e/ou ajuizados. Com efeito, a interpretação que se dá a 

referida Resolução deve ser no sentido de que apenas as ações 

referentes a créditos fiscais já inseridos em dívida ativa ou conexas com 

ações executivas já ajuizadas é que devem ser reunidas e decididas por 

esta Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete 1 – Fazenda 

Pública Municipal, para se evitar decisões conflitantes, sendo que as 

ações referentes a créditos fiscais não inseridos em dívida ativa são da 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca de Cuiabá. Portanto, deve o valor da causa corresponder 

ao conteúdo patrimonial em discussão de competência deste Juízo, 

cumprindo ao Requerente ajustar seu pedido e indicar o valor correto 

desta causa desde logo. Face ao exposto, com fundamento no Art. 469 da 

CNGC/GGJ, DETERMINO A INTIMAÇÃO do Requerente, através de seus 

Advogados (PJe e DJe), para que, no prazo de quinze dias, 

justificadamente formule pedido de gratuidade da justiça, bem como, face 

o disposto no §3º do Art. 292 do CPC/15[5], em observância a norma 

disciplinada no Art. 10[6] do mesmo Codex, deverá retificar o valor da 

causa, sob pena de, não o fazendo, este Juízo proceder a sua correção 

de ofício. Decorrido o prazo acima (15 dias), com ou sem manifestação da 

Parte Autora, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade (Ato Ordenatório). Em 

sendo juntados/anexados documentos hábeis a comprovação dos 

pressupostos indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça, 

voltem os autos à CONCLUSÃO para decisão. Decorrido in albis o prazo 

para formulação do pedido de gratuidade da justiça, contudo, e apenas 

tendo sido retificado o valor da causa, para fins de cumprimento do 

disposto no Art. 82 do CPC/2015[7] e do Art. 456 da CNGC/CGJ[8], 

DETERMINO desde logo que se INTIME novamente o Requerente, através 

de seus Advogados (PJe e DJe), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

providencie a juntada do comprovante de recolhimento das custas devidas 

antecipadamente, sob pena de extinção deste processo eletrônico sem 

resolução do mérito, nos termos do Parágrafo Único do Art. 102 do 

CPC/2015 (Ato Ordenatório). Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias acima 

assinalado, COM ou SEM a juntada do comprovante do recolhimento das 

custas, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário as disposições contidas no §1º 

do Art. 456 da CNGC/CGJ[9], CERTIFICANDO-SE e remetendo estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão (Ato Ordenatório). PUBLIQUE-SE 

(DJe) para fins do§ 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. “Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o 

Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o 

juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando 
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sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.” 

(negritei). [2]. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. [3]. Art. 99. O pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se 

superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido 

poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, 

e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A 

assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso 

que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência 

fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, 

salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6º 

O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a 

litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e 

deferimento expressos. § 7º Requerida a concessão de gratuidade da 

justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o 

recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o 

requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 

[4]. Art. 2°. A competência para “processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. [5]. Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 3o O 

juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes. [6]. Art. 10. O juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [7]. Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. [8]. Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível. [9]. Art. 456. ... § 1º Não havendo preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete 

para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com o 

arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação 

na Central de Distribuição.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 80529 Nr: 8722-49.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, ALLAN KARDEC 

SANTOS, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, FRANCISCO ADENOR 

PINHEIRO FILHO, ADRIANA GONÇALVES ANTUBES JUNQUEIRA, AMADOR 

ATAIDE GONÇALVES TUT, LEDA ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469/MT, ANA CLÁUDIA SCALIANTE FOGOLIN GNOATTO - 

OAB:5.310/MT, EVANGELINA APARECIDA BARROS GONÇALVES - 

OAB:10.417/MT

 INTIMA-SE O ADVOGADO, DR. AYNHOA RIBAS BERTINI PARA 

DEVOLVER OS AUTOS À SECRETARIA, NO PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS, SOB PENA DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006653-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GUEDES (ADVOGADO(A))

ALBERTO MAIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 1006653-02.2017.8.11.0041 Autuação 

08/03/2017 Última distribuição 08/03/2017 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ALBERTO MAIER – CPF Nº 

411.755.901-00 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.21.028.1542.001 CDA’s 

nºs 850118; 1083533; 1163536; 1364619 – IPTU’s Valor causa: R$ 

31.183,13 196 Vistos, etc... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída via 

PJe em 08/03/2017, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ALBERTO MAIER - CPF Nº 411.755.901-00, qualificado na inicial, tendo 

como objeto o pagamento dos créditos representados pelas CDA’s nºs 

850118; 1083533; 1163536; 1364619, referentes aos pagamentos de 

IPTU’s vencidos do imóvel inscrito sob nº 04.1.21.028.1542.001, e o valor 

atribuído à causa foi de R$ 31.183,13 - (ID do documento nº 5039427). Em 

09/09/2017 foi determinada a citação por carta do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980) (ID do documento nº 9793103), inexistindo nestes autos 

eletrônicos certidão do cumprimento da determinação de expedição da 

carta Citação (Evento). Em 23/02/2018 a Sra. ELIANE APARECIDA GUEDES 

MAIER, viúva, através do seu Advogado, peticionou nos autos, afirmando 

que o executado ALBERTO MAIER era seu marido e faleceu na data de 

16/06/2009, portanto sete anos antes da distribuição desta Ação de 

Execução Fiscal – PJe, ocorrida em 23/02/2017, requerendo a extinção 

deste processo eletrônico, face a ausência de legitimidade processual 

passiva do de cujus, nos termos do Art. 485, § 3º do CPC/2016, bem como 

face a identidade de objeto destes autos eletrônicos com a EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1005402-43.2017.8.11.0041, ajuizada em 23/02/2017 perante 

este mesmo Juízo. Ao final, requereu a condenação do Município 

Exequente nos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do 

Art. 85, §§ 3º e 4º do CPC/2015. Juntou os documentos de ID nºs 1189 

0366, 11890418,11890477,11890479 e 11890485 (Certidão Óbito). Em 

11/04/2018 foi determinada a manifestação do Município Exequente (ID 

12670672). Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu desistência da presente ação, vez que deveria ser proposta 

contra o Espólio do Contribuinte/Devedor, requerendo a homologação da 

desistência, nos termos do Art. 200, Parág. único do CPC/2015 e a 

extinção desta execução fiscal, conforme Art. 485, inc. VIII do CPC/2015 

(ID 13024599). Anexou o Parecer Jurídico nº 39-2018/PGM/PF-NAGEF, 

referindo-se à Súmula Administrativa PGM nº 04 (ID 13024831) e o Extrato 

do Contribuinte 80296 – ALBERTO MAIER, onde se lê que as CDA’s 

850118 (venc. 12/03/2012) e 1083533 (venc. 10/04/2013) foram 

‘canceladas’, e as CDA’s 1163536 (05/05/2014) e 1364619 (29/05/2015) 

estão em ‘aberto’ (ID 13024719). Eis o relato necessário. DECIDO. Observo 

que, como alegou a Inventariante do Espólio do executado, realmente esta 

execução é IDÊNTICA à EXECUÇÃO FISCAL PJe Nº 

1005402-46.2017.8.11.0041, distribuída em 08/03/2017, ID do documento: 

5039420, pois possui as mesmas Partes, o mesmo objeto e o mesmo 

pedido, a qual foi despachada em 09/09/2017 (ID do documento: 9793103). 

Para o Código de Processo Civil 2015, ‘há litispendência quando se repete 

ação que está em curso’, ex vi § 3º Art. 337[1]. In casu, configurado está 

o instituto processual da LITISPENDÊNCIA, que é condição negativa para 

que seja levada qualquer demanda ao Estado-Juiz, tendo por finalidade 

evitar que haja um segundo processo destinado a tutelar a mesma 

situação jurídica, cujo objeto foi demarcado por ação já ajuizada e, ainda, a 

evitar decisões judiciais contraditórias. Segundo a jurisprudência do 
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Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da litispendência, faz-se 

necessário a identidade de partes, de pedidos e de causas de pedir, em 

conjunto (“tríplice identidade”), ex vi: “RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. 

TRÍPLICE IDENTIDADE. EXISTÊNCIA. 1. A litispendência (repropositura de 

ação que está em curso), assim como a coisa julgada, constitui 

pressuposto processual negativo que, uma vez configurado, implica na 

extinção do processo sem"resolução" do mérito (artigo 267, inciso V, do 

CPC). 2. A configuração da litispendência reclama a constatação de 

identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") 

das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC). 3. (...). 4. (...). 4. Destarte, 

revela-se evidente a litispendência entre as ações mandamentais 

confrontadas, impondo-se a extinção do presente feito sem "resolução" 

do mérito, à luz do artigo 267, V, do CPC, razão pela qual não merece 

reforma o acórdão regional. 5. Recurso ordinário desprovido.” (STJ, 

PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro LUIZ FUX, RMS 26.891/SE, julgado em 

22/02/2011, DJe 07/04/2011). (negritei). Desta feita, a fim de evitar a 

ocorrência do “bis in idem”, que decorre da constatação da litispendência, 

nada mais resta a este Juízo a não ser extinguir este processo a teor do 

que preceitua o Art. 485, inciso V do CPC/2015, a saber: ‘Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: V – reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; ...’ (negritei). Por outro 

lado, consigno que apesar de existir nos autos determinação para a 

citação e inexistir certidão quanto à sua efetividade, no presente processo 

eletrônico já ocorreu o comparecimento espontâneo do Espólio do 

Executado, através de Advogado, a ausência de citação está 

suficientemente suprida, ante o comparecimento espontâneo da 

representante da parte apontada como devedora nesta execução fiscal, 

nos termos do § 1º do Art. 239 do CPC/2015[2]. Constata-se ainda que 

esta Execução Fiscal está fundamentada em títulos nulos, pois o 

Contribuinte a quem foi imputado o débito já havia falecido sete anos antes 

da distribuição desta execução, tendo a Inventariante do Espólio 

comparecido espontaneamente para alegar a ilegitimidade passiva do de 

cujus. Consigno que a própria Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

anexou também Parecer Administrativo, onde reconhece a ilegitimidade 

passiva do de cujos, sendo-lhe vedada a alteração do polo passivo pela 

Súmula STJ 392[3], impedindo-lhe de substituir as CDA’s que instruíram a 

exordial e redirecionar esta execução, incidindo inclusive na Súmula 

Administrativa da PFM nº 4, que estabelece, verbis: “O Procurador do 

Município pode requerer, em juízo, a desistência da execução fiscal 

proposta contra devedor que veio a óbito anteriormente ao seu 

ajuizamento, bem como se abster de interpor recurso contra decisão 

judicial que tenha reconhecido a ilegitimidade passiva do executado, 

quando subsidiado por documentos necessários à análise da matéria e 

verifique a insubsistência da demanda proposta, devidamente justificado e 

previamente homologado pelo Procurador-Chefe Fiscal.” (Publicada no 

DOC nº 789, de 18/01/2016). Além, disso, consta do referido Parecer que 

as CDA’s 1083533 e 850118, vencidas nos anos de 2013 e 2012, 

encontravam-se prescritas, conforme Art. 174, caput do CTN, por isso 

deveriam ser canceladas, mas as CDA’s 1163536 e 13644619, dos anos 

de 2014 e 2015, ‘possibilita ulterior repropositura do feito em desfavor do 

Espólio’, sic. Dessa forma, a Procuradoria Fiscal Municipal requerendo a 

DESISTÊNCIA desta Execução Fiscal depois da intervenção do Espólio do 

Executado, incidiu no ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, pois o Sistema Processual 

não exonera a Fazenda Pública de arcar com as verbas decorrentes da 

sucumbência, conforme expressa disposição legal, ex vi Parag. Único do 

Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[4]. O Supremo Tribunal Federal há muito 

consolidou o mesmo entendimento com a SÚMULA 519, a saber: SÚMULA 

STF 519 - ‘Aplica-se aos executivos fiscais o princípio da sucumbência a 

que se se refere ao art. 64 do CPC.” [5] Por seu turno, os Arts. 90 e 91 do 

CPC/2015 também determinam a condenação de quem desistiu da 

demanda nos honorários advocatícios da parte adversa, ex vi: "Art. 90. 

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. ... Art. 91. As despesas 

dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo 

vencido." (negritei). ISTO POSTO, com fundamento no Art.156, inc. IX do 

CTN[6] e Art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[7] c/c Arts. 485, incs. V e VIII 

e § 5º do CPC/2015[8], HOMOLOGO o pedido de desistência apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO IMPROCEDENTE e 

DECLARO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL PJe, face o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente e a existência de LITISPENDÊNCIA com os autos da EXECUÇÃO 

FISCAL PJe Nº 1005402-46.2017.8.11.0041, distribuída em 08/03/2017, ID 

do documento: 5039420. CONDENO o Município Exequente ao pagamento 

dos honorários advocatícios do Advogado do Espólio do Executado (ID 

11868793), os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa 

corrigido, nos termos do Art. 85, § 3º, inc. I e § 4º, inc. I, ambos do 

CPC/2015. ISENTO de custas, conforme Art. 26 da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). INTIMEM-SE a Inventariante do Espólio, através do seu Advogado e 

a Procuradoria Municipal Fiscal (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE, em 

cumprimento ao § 3º do Art. 205 do CPC/2015. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos para reexame desta sentença ao e. Tribunal de Justiça 

deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do 

CPC/2015 à esta condenação proferida contra a Fazenda Pública 

Municipal, conforme expressa determinação do seu §3º, inc. III, vez que o 

valor da causa (R$ 31.183,13) está abaixo de cem salários mínimos, hoje 

R$ 937,00-, ou seja R$ 93.700,00- (noventa três mil e setecentos reais). 

Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo no Sistema PJe. CUMPRA-SE. Cuiabá, 20 de setembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1] . CÓDIGO PROCESSO CIVIL 2015: Art. 337. Incumbe ao réu, antes 

de discutir o mérito, alegar: ... VI - litispendência; ... § 3o Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. ... (negreitei). [2]. CÓDIGO 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 

supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo 

para apresentação de contestação ou de embargos à execução. [3]. 

SÚMULA STJ 392 – ‘A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução.’ (negritei). [4]. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (Lei nº 

6.830/1980): Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se 

vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela 

parte contrária. [5]. O art. 64 do CPC-1939 guarda relação com o art. 20 do 

CPC-1973 e este com o art. 85 do CPC-2015, ex vi: Art. 20. A sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e 

os honorários advocatícios. ... Art. 85. A sentença condenará o vencido a 

pagar honorários ao advogado do vencedor. ... [6]. CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... IX - a decisão 

administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. [7]. LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (Lei nº 6.830/1980): Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. [8]. CÓDIGO PROCESSO CIVIL 2015: Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 42087 Nr: 2770-04.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ELIAS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o impetrante para apresentar contrafé 

para instruir o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 42182 Nr: 2827-22.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA 

VIEIRA - OAB:33223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o impetrante para apresentar contrafé 

para instruir o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 42142 Nr: 2794-32.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA 

VIEIRA - OAB:33223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o impetrante para apresentar contrafé 

para instruir o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 42143 Nr: 2795-17.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA 

VIEIRA - OAB:33223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o impetrante para apresentar contrafé 

para instruir o mandado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 25802 Nr: 552-08.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Moreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE ANTONIO MOREIRA DA 

COSTA, Cpf: 00215252187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de ESPÓLIO DE ANTONIO MOREIRA 

DA COSTA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1089465/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/05/2012

 - Valor Total: R$ 10.877,40 - Valor Atualizado: R$ 10.877,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente às 

fls. 34/35. Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, 

incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27441 Nr: 1668-49.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Santa Rosa Ltda. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Cardoso - 

OAB:MT 11.393, Amanda da Costa Marques - OAB:16381

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que impulsiono os 

autos para intimar a Executada na pessoa do seu representante legal, 

para ciência da penhora efetuada, através do sistema bacen jud, em sua 

conta corrente no valor de r$ 2.287,98 (dois mil duzentos e oitenta e sete 

reais e noventa e oito centavos), bem como para sua complementação, e 

para querendo complementar o valor para efetivo pagamento da dívida.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31744 Nr: 1334-15.2009.811.0053

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EDUARDO TICIANELI PACCOLA, 

JOÃO LUIZ ARRUDA TICIANEL, CELSO EDUARDO TICIANELI, FERNANDA 

TICIANEL SCHRADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alesandro Tarcisio Almeida 

Da Silva - OAB:4.667, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 20.519-O, Maurício Aude - OAB:4667/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:08 (OITO)

Intimando:Réu(s): Marcos Eduardo Ticianeli Paccola, Cpf: 97501883149, 

Rg: 880.782 PM MT Filiação: Wanderley Marcos Paccola e Amélia Alfredina 

Ticicianel Paccola, data de nascimento: 27/01/1984, brasileiro(a), natural 

de Campo grande-MT, casado(a), engenheiro civil, Endereço: Alameda 

Cuiaban 39 Q. O - Loteamento Alphaville, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMO O RÉU MARCOS EDUARDO TICIANELLI PACCOLA, 

PARA CONSTITUIR ADVOGADO E APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 08(OITO) DIAS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Em atenção à decisão superior de fls. 172/172-v a qual 

determinou a intimação pessoal dos denunciados MARCOS EDUARDO 

TICIANELI PACCOLA, JOÃO LUIZ ARRUDA TICIANEL e CELSO EDUARDO 
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TICIANELI para que constituam advogados e apresentem suas 

contrarrazões recursais, foi dado vista ao Ministério Público para que 

indicasse novo endereço onde poderiam ser intimados.

O Ministério Público, em 04-04-2018, informou novos endereços dos 

denunciados (fl. 176).

Determinada a intimação, o denunciado JOÃO LUIZ ARRUDA TICIANEL 

apresentou suas contrarrazões (fls. 183/186-v).

Já os denunciados MARCOS EDUARDO TICIANELI PACCOLA e CELSO 

EDUARDO TICIANELI, não foram encontrados, conforme certidão do Oficial 

de Justiça (fl. 192).

Em virtude de convênio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com determinados órgãos públicos e visando imprimir maior 

celeridade ao processo, foi realizada consulta virtual a qual informou os 

seguintes endereços:

DENUNCIADO MARCOS EDUARDO TICIANELI PACCOLA:

Endereço: ALAMEDA CUIABA, N. 39, QDA O, LOTEAMENTO ALPHAVILLE, 

CUIABÁ – MT. CEP 78061-432.

Endereço: RUA GENERAL VALLE, N. 431, ED. LEÃO XIII, APTO 202, 

POÇÃO, CUIABÁ – MT, CEP 78010-000.

Endereço: AV. DOM BOSCO, N. 1487, APTO 402, GOIABEIRAS, CUIABÁ – 

MT, CEP 78020-001.

Endereço: AL CUIABÁ, 267, ALPHAVILLE CUIABÁ 2, CUIABÁ – MT, CEP 

78061-432.

DENUNCIADO CELSO EDUARDO TICIANELI:

Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, LT1 2, QUADRA 18, LOTES 01 02, 

FLORAIS CUIABÁ, CUIABÁ – MT, CEP 78049-410.

Endereço: RUA BUENOS AIRES, N. 530, AP. 24, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ – MT, CEP 78060-364.

Endereço: RUA BUENOS AIRES, N. 530, AP. 2401, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ – MT, CEP 78060-200.

Assim, determino a reiteração da intimação dos denunciados nos referidos 

endereços, via mandado, para constituírem advogado e, no prazo de 08 

(oito) dias (art. 600, CPP), apresentarem as contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto pelo Ministério Público (fls. 135 e 147/152).

Restando frustrada a diligência, intimem-se os denunciados, por edital, 

para constituírem advogado e, no prazo de 08 (oito) dias (art. 600, CPP), 

apresentarem as contrarrazões recursais.

Não sendo apresentada as contrarrazões no prazo legal, certifique-se e, 

desde já, nomeio para patrocinar a defesa dos denunciados o Defensor 

Público atuante neste Juízo, que deverá ser intimado para apresentar as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público 

(fls. 135 e 147/152), no prazo de 08 (oito) dias.

Cumpra-se com urgência.

Nome do Servidor (digitador):ELIANA MONTILHA

Portaria:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38457 Nr: 448-11.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDIMAR SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DE MATO 

GROSSO-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DE SOUZA MORAES - 

OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39772 Nr: 1346-24.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SAGIN - OAB:17.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência 

almejada pelo requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos 

efeitos da Decisão Administrativa n. 073/SUNOR/SEMA/2017, datada de 

09-01-2017 (fls. 87/88), por conseguinte, que o requerido se abstenha e 

promover qualquer cobrança da multa decorrente do Auto de Infração n. 

120.286, lavrado em 29-7-2009 (fl. 26), bem assim a baixa de eventuais 

protestos ou inscrições negativas realizadas em decorrência de seu 

eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem 

judicial.CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal. Atente-se que a citação deverá ser 

efetivada por mandado (art. 222, “c”, do CPC).Deixo de designar audiência 

de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso 

II, do CPC-2015.Por fim, CUMPRA-SE o determinado à fl. 108, promovendo 

a retificação do polo passivo da presente demanda, fazendo constar o 

ESTADO DE MATO GROSSO.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 20 de setembro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42223 Nr: 2860-12.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, RETIFICO o valor da causa para R$1.335.017,31 (um milhão 

trezentos e trinta e cinco mil dezessete reais e trinta e um centavos), o 

que faço de ofício, nos termos do §3º do art. 292 do Código de Processo 

Civil.INTIME-SE o requerente para promover o recolhimento das custas 

correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 20 de setembro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31744 Nr: 1334-15.2009.811.0053

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EDUARDO TICIANELI PACCOLA, 

JOÃO LUIZ ARRUDA TICIANEL, CELSO EDUARDO TICIANELI, FERNANDA 

TICIANEL SCHRADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alesandro Tarcisio Almeida 

Da Silva - OAB:4.667, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 20.519-O, Maurício Aude - OAB:4667/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042

 INTIMO O RÉU MARCOS EDUARDO TICIANELLI PACCOLA, PARA 

CONSTITUIR ADVOGADO E APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE 08(OITO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42206 Nr: 2845-43.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS AGROSOLUTIONS INDUSTRIA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO 

MEIO AMBIENTE DO MT - CONSEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUREN LAZZARETTI - 

OAB:OAB/MT 6.968, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).Dê 

ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO, enviando-lhe cópia da 
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inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo 

de dez dias (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).Após, abra-se vista ao 

Ministério Público para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 20 de 

setembro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26313 Nr: 939-23.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SILVESTRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE LICENCIAMENTO DE 

PROPRIEDADES RURAIS - SEMA/MT, REGULARIZAÇAO AMBIENTAL DA 

SEMA /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé, que apesar de intimado ia DJE a parte autora não 

efetuou o depósito da diligência para o fiel cumprimento do mandado de 

intimação acostado na contra capa. Diante do exposto e em cumprimento a 

determinação de f.42 impulsiono o feito para intimar o Impetrante a 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32084 Nr: 3343-13.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Alves 

Feleciano de Sousa - OAB:19.504, Maristela M. Nascimento - 

OAB:5408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a extinção da execução em apenso, em virtude do 

reconhecimento de que débito exequendo foi quitado pelo embargante, o 

presente feito perdeu o objeto.

2. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por não haver interesse 

processual no seu prosseguimento.

4. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I.C.

 Cuiabá, 10 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24939 Nr: 1295-52.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Augusto Alves 

Feleciano de Sousa - OAB:19.504

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

conforme informado pelo exequente às fls. 90/92 dos autos dos embargos 

à execução n. 3343-13.2016.811.0082 – Código 32084, em apenso, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 1086213 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

 6. P.R.I.C.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26419 Nr: 1012-92.2015.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CACILDA SÉRGIA DA COSTA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A, 

SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - OAB:15199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por 

conseguinte, DECLARO NULOS os atos processuais praticados no âmbito 

da Ação Civil Pública n. 218-42-2013.811.0082 (Cód. 22.722), inclusive da 

sentença proferida por este Juízo em 03-3-2015, tendo em vista que nele 

figurou como ré pessoa falecida – Cacilda Sérgia da Costa e Souza – ao 

tempo de sua propositura, o que faço com fundamento no art. 5º, inciso 

LV da CF/1988 e artigos 9º, 10, 239 e 280 todos do Código de Processo 

Civil.JULGO EXTINTO O PROCESSO com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.CONDENO os requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), com 

fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.Sem custas, nos termos do art. 

3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.Deixo de submeter esta sentença 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor 

certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do 

artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.JUNTE-SE cópia da 

presente sentença nos autos da Ação Civil Pública n. 

218-42-2013.811.0082 (Cód. 22.722), devendo os procuradores 

constituídos pelo ESPÓLIO DE CACILDA SÉRGIA DA COSTA E SOUZA (fl. 

17) serem intimados da presente sentença, via DJE, quando começará a 

contar o prazo para apresentação da contestação (CPC, artigos 238, 239, 

§1º e 335, inciso III), fazendo constar as advertências legais do artigo 344, 

do CPC.Por fim, PROMOVA-SE o desentranhamento da petição de fls. 

104/111, entregando-a ao seu subscritor no prazo de até 10 (dez) dias. 

Transcorrido o prazo, autorizo a sua inutilização.P.R.I.C.Cuiabá, 20 de 

setembro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40670 Nr: 1925-69.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEIA KLEIN SIMON - 

OAB:18781/MT, PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - OAB:6581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por CÉLIA REGINA DA COSTA, 

qualificada nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando, liminarmente, que a parte requerida“(...) se abstenha em dar 

continuidade a execução do débito constituído por meio do Auto de 

Infração n. 109.315, retirando seu nome da inscrição do CADIN e Dívida 

Ativa, até o julgamento final da presente ação, cuja garantia real desde já 

é oferecida no valor suficiente à garantia deste Juízo”.

 No mérito, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 

109.315.

Aduz a requerente, em síntese, que ao retirar uma certidão negativa de 

débitos em seu nome, em 19 de junho de 2008, tomou conhecimento da 

existência do Auto de Infração n. 109.315, bem como do processo 

administrativo n. 217.657/2008.

Relata que apresentou defesa administrativa, bem como alegações finais, 
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sendo o Auto de Infração parcialmente homologado pela autoridade 

administrativa em 22 de março de 2012.

Em seguida, interpôs recurso administrativo, em 30 de maio de 2012, 

sendo mantida, em 12 de maio de 2015, a decisão de 1ª Instância, com a 

consequente remessa do débito à Subprocuradoria-Geral Fiscal para 

inscrição em dívida ativa, o que ocorreu em 24 de fevereiro de 2016, CDA 

n. 2016957.

Sustentando a existência de vício insanável, decorrente do Auto de 

Infração n. 109.315 e da sua nulidade absoluta, requereu a suspensão da 

exigibilidade do débito, até o julgamento final da presente ação.

A inicial encontra-se instruída com os documentos de fls. 62/285.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação do 

requerido, sem prejuízo do prazo para apresentar defesa após sua 

análise (fl. 186).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação às fls. 287/296, 

pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, em razão da 

inexistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, notadamente 

a plausibilidade do direito afirmado.

É o relato. DECIDO.

Insurge-se a requerente em face dos atos da Administração Pública 

estadual, decorrentes do Auto de Infração n. 109.315. Assim, propôs a 

presente ação ordinária objetivando a suspensão da exigibilidade da multa 

imposta, até o julgamento final da demanda.

De início, importante destacar que a ação desconstitutiva pode ser 

proposta mesmo após o início da execução fiscal. Contudo, o Superior 

Tribunal de Justiça tem se manifestado pela necessidade de reunião das 

ações a fim de serem julgadas pelo mesmo juízo, evitando a ocorrência de 

decisões contraditórias e preservando a segurança jurídica e a economia 

processual.

 Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA. CONEXÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Conforme pacífica 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, há conexão entre ação 

ordinária desconstitutiva do crédito tributário e a execução fiscal. 

DESACOLHIMENTO LIMINAR DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NA FORMA 

DO ARTIGO 120, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.”

 (TJ-RS - CC: 70051713618 RS , Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, 

Julg: 26/10/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2012) 

[sem destaque no original].

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. 

CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. 

MATÉRIA TRATADA NOS ARTS. 91 E 102 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão pubicada em 

11/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum 

publicado na vigência do CPC/73. II. Na forma da jurisprudência do STJ, 

“havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito 

fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões 

conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o 

respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo 

regimental não provido”.

(STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/08/2013) [sem destaque no original].

Acerca do instituto da conexão, o legislador brasileiro conceitua no artigo 

55, do CPC/2015, in verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.”.

Sabe-se que a conexão é fato jurídico processual que normalmente 

produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência 

relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar 

e julgar todas as causas conexas e tem por objetivo promover a economia 

processual. A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito principal 

e desejado, exatamente porque ele atende muito bem às funções da 

conexão.

Registra-se que a remessa dos autos sobre o qual a competência é 

relativa, a outro juízo, por motivo de conexão, pode ser determinada de 

ofício pelo juiz, eis que a conexão é causa de modificação, e, não um 

critério de fixação de competência, sendo, pois, examinável de ofício pelo 

magistrado.

No caso, a requerente relatou em sua peça inicial, protocolizada neste 

Juízo Ambiental em 13 de junho de 2017 (fl. 03), que o débito impugnado 

na presente ação foi inscrito em dívida ativa em 24 de fevereiro de 2016, 

por meio da CDA n. 216957 (fl. 22).

Em consulta ao Sistema “Apolo”, bem como aos andamentos processuais 

na página eletrônica do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

foi identificada a existência do Executivo Fiscal n. 828-06.2016.811.0017, 

Cód. 134.021, distribuído em 18 de maio de 2016, perante a Segunda Vara 

Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia (MT), conforme 

quadro abaixo:

 Dessa forma, consoante entendimento jurisprudencial, ajuizada primeiro a 

execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as 

ações, motivo pelo qual a presente demanda deve ser remetida para a 

Comarca de São Félix do Araguaia (MT).

Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Segunda 

Vara Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia (MT), para 

onde deverá ser remetida esta ação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 478903 Nr: 18735-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LEOMAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL COSTA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22452/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA, 

OAB/MT 22.452/O, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, para que se manifeste 

na fase do art. 422 do CPP, no prazo legal, nos autos em epigrafe.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 364577 Nr: 4305-30.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAEL DA SILVA CISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão às folhas retro, a qual informa que o sentenciado, 

por ora, não se encontra trabalhando, deixo de acolher o pedido de 

alteração do horário de recolhimento acostado às fls. 256, vez que fora 

constatada a perda do objeto.

 Finalmente, designo audiência de justificação para o dia 04/10/2018, às 

14h00min, a fim de oitavar o apenado acerca das razões pelas qual não 

está trabalhando.

 Intime-se o penitente.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 48224 Nr: 2298-17.2004.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ROCHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.
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Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Diante dos documentos acostados às fls. 642/645, declaro remidos 28 

(vinte e oito) dias da pena, elaborando-se, em seguida, novo cálculo de 

pena.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 486957 Nr: 26561-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ROCHA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 462551 Nr: 2398-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON CORREA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 484653 Nr: 24340-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN DA SILVA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 158396 Nr: 5752-92.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR NUNES DAROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 111884 Nr: 14805-05.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID NAVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Winck do Nascimento 

- OAB:19119

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Diante dos documentos acostados às fls. 803/804, declaro remidos 17 

(dezessete) dias da pena, elaborando-se, em seguida, novo cálculo de 

pena.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 303248 Nr: 19552-90.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.
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 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 488689 Nr: 28198-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR LUAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 463296 Nr: 3175-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISON BRUNO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 164654 Nr: 11968-69.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente para o ato e para que 

apresente os comprovantes atualizados de endereço e atividade lícita.

 Intime-se a defesa, via Dje.

Determino a retificação do cálculo de pena de fl. 139, conforme requerido 

na cota ministerial.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 409854 Nr: 14553-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINALDO OLIVEIRA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 511520 Nr: 4188-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CLAUDIO DIAS, Cpf: 70343889110, 

Rg: 11130571, Filiação: Maria Alves Dias e Olavio Dias, data de 

nascimento: 12/12/1972, brasileiro(a), natural de Itumbiara-GO, solteiro(a), 

encarregado geral. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o reeducando acima qualificado para que compareça na 

audiência admonitória designada para o dia 16/10/2018 às 14h00min.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Designo audiência admonitória para o dia 

16/10/2018 às 14h00min.Intime-se o reeducando, via edital. Às 

providências

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL DA SILVA 

QUINTINO , digitei.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018

Geraldo F. Fidelis Neto Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 27399 Nr: 10806-78.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NOALIS ANIBAL MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da informação de desativação do equipamento de monitoramento 

eletrônico, designo audiência de justificação para o dia 30/10/2018, às 

14h40min.

Intime-se o penitente.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 437198 Nr: 13563-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODISON AUXILIADORO SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ofertando-se, em seguida, vista às partes.Por fim, designo audiência de 

justificação para o dia 16/10/2018 às 14:45m.Após, conclusos para 

homologação.Expeça-se o necessário.Publique-se. Intimem-se. 

Certifique-se.Cumpra-se. Às providências.Cuiabá/MT, 12 de Setembro de 

2018.GERALDO FERNANDES FIDELIS NETOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 337898 Nr: 19293-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATON DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Gabryelle Alves - 

OAB:20878/0, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 Vistos, etc.

Diante das inconsistências apontadas pelo Ministério Público na 

manifestação retro, sobretudo pelo fato de que o pedido de fl. 535 não 

veio subscrito por nenhum advogado, designo audiência de justificação 

para 15.10.2018, às 14h, a fim proceder à oitiva do apenado acerca dos 

trabalhos desenvolvidos no interior do estabelecimento prisional onde 

cumpre sua pena e sobre a autenticidade do atestado de fl. 536/537.

Requisite-se o recuperando e intime-se o defensor constituído nos autos.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 491517 Nr: 30947-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIAN WILLIAN BENTEO DE SALES, ANDRE 

FARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU P/CONSTITUIR NOVO DEFENSAR

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Andre Faria Gonçalves, Cpf: 49628860100, Rg: 771261 

SSP MT Filiação: Delcio Manoel Faria Gonçalves e Shirley Batista Faria 

Gonçalves, data de nascimento: 22/12/1979, brasileiro(a), natural de São 

paulo-SP, casado(a), vendedor, Endereço: Rua Uruguai, Nº 270, Bairro: 

Santa Rosa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, para que, 

ciente(s), cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada, mais precisamente, para para constituir novo defensor no 

prazo de 10 (dez) dias. Findo tal prazo sem manifestação, ser-lhe-á 

nomeado o Dr. Defensor Público que atua nesta Vara, para prosseguir na 

sua defesa, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374050 Nr: 15194-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, 

LYNCOLN D' ASSIS LAMEA VENTURA SILVA , APRESENTA C/ EDWIN 

PAULUS ALENCAR SIMÔES, DANIEL FLAVIO FONTES SILVA, 

ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:5926/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 Vistos,

Considerando que o acusado reside na Comarca de Sinop/MT e a defesa 

desistiu da oitiva da testemunha Chrystian Gomes Boyerl (fl. 498), 

prejudicada encontra-se o ato designado nos autos.

Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida nos autos (fl. 

503/504).

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá - MT, 19 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 438540 Nr: 14988-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14988-58.2016.811.0042 (CÓDIGO: 438540)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: VICENTE RODRIGUES DE SOUZA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 532536 Nr: 24277-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 INQUÉRITO N.º 24277-44.2018.811.0042 (CÓDIGO: 532536)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: VINICIUS TIAGO PAIS SIMAÕ DOS SANTOS

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de restituição, 

formulado por VINICIUS TIAGO, de bens apreendidos nos autos, conforme 

fls. (fl. 2.216).

Compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação da 

destinação dada aos referidos bens/objetos, uma vez que os autos vieram 
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declinados de outras Varas. Em contato com o setor de apreensão foi 

constatado que os objetos apreendidos nestes autos não foram 

encaminhados a este Fórum.

Todavia, resta demonstrado nos autos que os objetos realmente foram 

apreendidos, conforme relatório de apreensão da Polícia Federal (fls. 

22/25).

Assim sendo, em que pese constar nos autos pedido de restituição (fl. 

2.216), postergo a apreciação, uma vez que não consta nos autos 

comprovação da destinação dos referidos objetos e determino que:

Oficie-se a Autoridade Policial, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto à apreensão e/ou destinação dos referidos objetos, 

juntando aos autos o termo de entrega ou qualquer documento que 

comprove a sua destinação.

Extrapolado o prazo, não havendo manifestações, retorne-me os autos 

conclusos.

Às providências.

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 441034 Nr: 17620-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 AÇÃO PENAL N.º 17620-57.2016.811.0042 (CÓDIGO: 441034)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: DONATO SILVA NASCIMENTO

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos, para destinação de Fiança apreendida 

nos autos (fl. 113) e objetos encaminhados, conforme ofício de fl. 358.

Diante do arquivamento do inquérito policial em face da indiciada SILVANA, 

determino a intimação pessoal da indiciada e caso não seja encontrada 

intime-a por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o 

prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para levantamento da 

importância depositada.

Não comparecendo a ré ou seus sucessores, DECLARO O PERDIMENTO 

DE FIANÇA depositada nos autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara 

Criminal, vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 

452072, em atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral 

da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Com relação aos demais objetos encaminhados a este Juízo conforme 

ofício de fl. 358, DECLARO o perdimento de quaisquer bens que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 519086 Nr: 11270-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEONARDO MACIEL, VITOR ZIDANE 

CONCEIÇÃO JABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 11270-82.2018.811.0042 (CÓDIGO: 519086)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): DOUGLAS LEONARDO MACIEL

VITOR ZIDANE CONCEIÇÃO JABRA

Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial dos acusados não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 530932 Nr: 22723-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA LEITE MOREIRA, RODRIGO LEITE 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 PROCESSO N.º: 22723-74.2018.811.0042 (CÓDIGO: 530932) RÉUS: 

BENEDITA LEITE MOREIRARODRIGO LEITE MOREIREVistos etc.I - Havendo 

nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a 

persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação.Colacione no mandado a advertência de que os 

denunciados, em suas respostas, poderão arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). .IV – 

Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.V – Conste nos mandados de citação 

que na hipótese de restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento 

de restituição os réus deverão apresentar comprovante de propriedade e, 

tratando-se de veículo, a restituição somente acontecerá após a 

manifestação do Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, 

nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos 

autos e, caso positivo, junte-se. VII – Conforme requerimento ministerial (fl. 

103) determino o ARQUIVAMENTO PARCIAL do Inquérito Policial apenas 

no que diz respeito ao crime tipificado no art. 288, do Código Penal, uma 

vez que não há nos autos elementos contundentes de autoria e 

materialidade para que tenha concorrido ou praticado o delito.Às 

providências.Cuiabá - MT, 13 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 515385 Nr: 7820-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO RENATO DUQUE PAES, RENAN 

BERNARDO DOS SANTOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 
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OAB:10402

 Aberta a audiência, constatou-se que já foram ouvidos as testemunhas 

Paulo, Wilton, Luiz Claudio e Marcelo à fl. 123. Verificou-se que o réu 

Renan não foi intimado, pois o oficial de justiça não o encontrou 

pessoalmente à fl. 134. Constatou-se a ausência da testemunha Lincoln, 

mesmo sendo intimado à fl. 132.

O Ministério Público insiste na oitiva da testemunha Lincoln Jackson Alves 

Borges e requer sua condução coercitivamente.

Após a MM. Juíza prolatou a seguinte decisão:

Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em face da ausência da testemunha.

II – Decreto a revelia do réu Renan Bernardo dos Santos Amorim, com 

fulcro no Art. 367, “in fine”, do Código de Processo Penal.

III – Designo audiência para o dia 24.10.2018 às 14h00 para oitiva da 

testemunha e interrogatório do réu Hugo Renato Duque Paes.

IV – Defiro o pedido ministerial e determino que a condução coercitiva da 

testemunha Lincoln.

V – Saem os presentes intimados.

VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA

Promotor de Justiça

JACKELIN M. M. PACHECO

Advogada de defesa (Hugo)

LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Renan)

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 516388 Nr: 8776-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA, 

GABRIEL VICTOR DOS SANTOS GONÇALVES, WINDERSON RODRIGUES 

PINHEIRO, WILLERSON RODRIGUES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, ISAQUE LEVI 

BATISTA DOS SANTOS - OAB:18523, ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056/MT, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:16.120

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para 

CONDENAR os réus NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA e GABRIEL 

VICTOR DOS SANTOS GONÇALVES, qualificados nos autos, como 

incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, inciso I e II, c/c art. 

70, todos do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, bem como CONDENAR o 

réu WINDERSON RODRIGUES PINHEIRO, qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções previstas nos artigos 180, “caput”, do CP, e, ainda, 

ABSOLVER o réu WILLERSON RODRIGUES PINHEIRO do crime tipificado 

no art. 180, “caput” do CP.9...)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 478521 Nr: 18352-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, RAFAEL 

DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA DO ACUSADO RAFAEL DA SILVA 

ROSA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS POR ESCRITO, NA 

FORMA DE MEMORIAIS, NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 400647 Nr: 4858-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE EDUARDO DE ALMEIDA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle de Almeida 

Andrade - OAB:14109

 Intimo o advogado do réu para comparecer na audiência designada para o 

dia 30/10/2018 às 14:00hrs na sala de audiência da 5ª Vara Criminal de 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 147905 Nr: 15917-38.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELDER FERREIRA DE MAGALHÃES, UZIAS 

BATISTA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, JANAINA 

BARRETO PASSADORE - OAB:3978/TO, ROSÂNGELA PASSADORE - 

OAB:6084, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 Intimo os advogados do réu UZIAS para comparecer na audiência 

designada para o dia 25/10/2018 às 14:30 horas na sala de audiências da 

5ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 416064 Nr: 21163-05.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO, DANILO 

HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Intimo o advogado do réu JOADIL para comparecer na audiência 

designada para o dia 30/10/2018 às 13:00hrs na sala de audiências da 5ª 

Vara Criminal de Cuiabá-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 147905 Nr: 15917-38.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELDER FERREIRA DE MAGALHÃES, UZIAS 

BATISTA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, JANAINA 

BARRETO PASSADORE - OAB:3978/TO, ROSÂNGELA PASSADORE - 

OAB:6084, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 Intimo os advogados do réu UZIAS BATISTA DE CASTRO para apresentar 

endereço atualizado das testemunhas arroladas, conforme decisão de 

fl.254/v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 339993 Nr: 21606-58.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONDAS MACIEL DA SILVA, VALMIR 

SETUVAL DE ALMEIDA, MANOEL MESSIAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PACHECO DE REZENDE 

- NPJ/UFMT - OAB:3.244/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA 

- OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 Intimo os advogados dos réus para comparecer na audiência designada 

para o dia 15/10/2018 às 13:00hrs, na sala de audiências da 5ª Vara 

Criminal de Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 147905 Nr: 15917-38.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELDER FERREIRA DE MAGALHÃES, UZIAS 

BATISTA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, JANAINA 

BARRETO PASSADORE - OAB:3978/TO, ROSÂNGELA PASSADORE - 

OAB:6084, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 IV - DELIBERAÇÃO:

Em seguida, a MM. Juíza proferiu o seguinte DESPACHO: Vistos etc.

 I – Diante do contido nas ocorrências deste termo, redesigno audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25.10.2018 às 14h30min, com fito de 

inquirir as testemunhas que a acusação e defesa insistirem e apresentem 

seus respectivos endereços e lotação, bem como o interrogatório dos 

réus (Zelder e Uzias), sendo que este ultimo deverá ser intimado no 

endereço informado pelo Sr. Oficial de Justiça à fl. 184, informando-se 

ainda o telefone de contato declinado pelo réu e através do qual o Oficial 

de Justiça localizou o acusado.

 II – Ante ao contido nas certidões de fls. 245 e 252, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para informar atual lotação das testestemunhas 

PMs, bem como o endereço da vítima no prazo legal.

III – Ante ao contido na certidão de fl. 250, dê-se vistas dos autos a 

defesa do réu Zelder para informar endereço atualizado da testemunha 

Ricardo de Oliveira, no prazo legal, sob pena de preclusão.

IV – Ante ao contido nas certidões de fls. 243 e 247, intime-se a defesa do 

ré Uzias para informar endereço atualizado das testemunhas Dorvalino, 

Craudinei e Ricardo dos Santos, no prazo legal, sob pena de preclusão.

IV – Intimem-se e requisitem-se. Às providências. Saem os presentes 

intimados.

NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata por mim redigida Camila Morais de Castro (matricula nº 

32346), estagiária desta Vara Criminal.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito – processo código 147905

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164576 Nr: 11891-60.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LOPES DOS SANTOS, VAGNER 

ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER ARRUDA E SILVA, Cpf: 

73410799168, Rg: 1.122.895-4, Filiação: Ester Arruda e Silva, data de 

nascimento: 31/07/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

digitador, Telefone 9308-0850/9244-7719. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 16 de junho de 2010, tendo o réu 

sido denunciado como incurso nas penas do Art. 155, § 4°, IV, C/C Art. 69, 

C/C Art. 307, TODOS DO CP.

Despacho: Vistos etc, Quanto ao acusado Vagner, considerando as 

tentativas infrutíferas de proceder sua citação, cite-o por edital. Às 

providências. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de junho de 2018. Suzana Guimarães 

Ribeiro Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de julho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 385121 Nr: 27164-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO STROPA, ANTONIO CARLOS 

FALCAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Intimar o Dr.Vanderley Souza Amorim OAB/MT 10207-Advogado dos 

réus: Ricardo Stropa e Antonio Carlos Falcão da Silva, para a Audiência 

de Instrução e Julgamento ,reedesignada para o dia 11 de outubro de 

2018, às 16h:30min, na presente Ação Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 446451 Nr: 23387-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IVAN ROSALVO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Incidente nº 23387-76.2016.811.0042.

Vistos, etc...

Defiro o requerido pelo representante do Ministério Público à fl. 102.

Intime-se a Defesa para regularizar a situação e apresente Revisão 

Criminal em sede de segunda instância, conforme determina o artigo 

624,inciso II, do Código de Processo Penal.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de setembro de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 532486 Nr: 24231-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUAN CARLOS SPINELLI, JEAN ROBERTO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA MARINEY FÁTIMA NEVES - OAB/MT 10.737, 

PARA APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 510024 Nr: 2746-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877, MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - 

OAB:22418/O

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 493466 Nr: 32811-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDE BERNARDINA DA SILVA, FLAVIANA 

MARIA DA SILVA, RENAN ARTHUR JOSE DA SILVA MORAES, LUZIA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, MARIANA 

CRESTANI PALMA - OAB:23195, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES 

- OAB:12815/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 :“DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DA ACUSADA LUZIA FERREIRA DA 

SILVA (...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de 

LUZIA FERREIRA DA SILVA, convivente, natural de Cáceres/MT, nascida 

no dia 13/05/1976, portadora da cédula de identidade 1788897-2 SSP/MT e 

do CPF nº 009.022.531-74, filha de Rosália Ferreira da Silva e Edmundo 

Alves da Silva, residente à Rua U 5, quadra 42, casa 20, bairro Parque 

Cuiabá/MT, em Cuiabá, atualmente segregada no Presídio Feminino Ana 

Maria do Couto May, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Por outro lado, em 

observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, 

ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando 

a vultosa quantidade de entorpecente apreendido em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, supra, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 536788 Nr: 28378-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22356/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530285 Nr: 22051-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA, 

JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES, SEBASTIÃO RODRIGUES DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 Impulsiono estes autos para intimar os patronos constituídos, ante a 

certidão de fls. 181, para que compareça a audiência designada para a 

data de 08/10/2018, às 14:00 horas juntamente com as testemunhas: 

Olicio e Paulo, independentemente de intimação destas, sob pena de 

desistência tácita das referidas testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 536544 Nr: 28156-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KINBERLLY BRENDA ALMEIDA NEPONOCENO, 

MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA B. 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 529628 Nr: 21424-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA MARIA SILVA E MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6514 OAB/MT

 R. hoje.

 Atento a finalidade do ato deprecado, qual seja, aditamento da missiva 

para PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, 

designada para o dia 01.10.2018, às 15:40h, conforme despacho retro fl. 

15.

 Int. a ré.

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Dê ciência ao representante do Ministério Público e defesa.

 Cumpra.

 Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 521934 Nr: 13924-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDREIA NUCIA DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BRITO CARDOSO, MARCELA VITORIA 

C DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA NÚCIA DE MARCHI - 

OAB:4647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA NÚCIA DE MARCHI - 

OAB:4647/MT

 Vistos.

Aportou este feito à conclusão, em decorrência da manifestação de 

próprio punho encantada à fl. 26, qual pugna pela extinção do feito.

É a síntese.

Trata o presente procedimento, na verdade, de noticia crime referente a 

inviolabilidade do domicilio, qual vem prevista no art. 150 do CP, cuja ação 

penal é pública incondicionada.

POIS BEM.

Compulsando o feito, observo que a notícia crime desmembrou em um 

TCO, consoante se nota do extrato encartado à fl. 24, dessa maneira 

perdeu o objeto a presente notícia crime, nada obstante distribuída como 

ação penal.

Assim sendo, sem maiores delongas, tenho que o arquivamento é medida 

de rigor, pelas razões já consignadas.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, determino o arquivamento do presente feito 

instaurado por provocação da postulante em causa própria, Drª Andreia 

Nucia de Marchi, devidamente qualificada, e, por conseguinte determino 

baixa no distribuidor.

P.I.C

 Cuiabá, 20 de setembro de 2018.
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 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 529628 Nr: 21424-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA MARIA SILVA E MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6514 OAB/MT

 Autos n. 21424-62.2018.811.0042.

I. Designo o dia 01/10/2018, às 15 horas e 40 minutos, para audiência.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 521895 Nr: 13893-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI MARTINS DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.989/B

 Autos n. 13893-22.2018.811.0042.

I. Designo o dia 01/10/2018, às 13 horas e 10 minutos, para audiência.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 528174 Nr: 20040-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO CARDIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158

 Autos n. 20040-64.2018.811.0042.

I. Designo o dia 01/10/2018, às 17 horas e 00 minutos, para audiência.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 525827 Nr: 17797-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK MORGADO DE MOURA - 

OAB:257.628 OAB/SP

 Autos n. 17797-50.2018.811.0042.

I. Designo o dia 01/10/2018, às 16 horas e 00 minutos, para audiência.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 79120 Nr: 225-04.2006.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VIEIRA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a Advogada Dra. Maria Lucia 

Ferreira Teixeira para manifestar acerca do cancelamento do Alvará por 

inconsistência nod dados bancários.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 458268 Nr: 35635-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL E ESPECIALIZDA DA 

JUSTIÇA MILITAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MOREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA 

- OAB:12971

 VISTOS ETC.

Tratando-se de ausência temporária, depreque-se novamente a intimação, 

devendo o meirinho, em caso de nova ausência, certificar quando o réu 

retornará.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 374394 Nr: 15583-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS CORONEL , ERALDO 

DAS NEVES MOURA, ADILSON MACEDO LOPES, JOSE MARCOS FELIPE, 

KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Horácio da Silva 

Neto - OAB:OAB/MT 23572/A, BARBARA SOUSA SILVA MONTEIRO - 

OAB:15.833, MARCO ANTONIO DIAS FILHO - OAB:15.553-O, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 VISTOS ETC.

DETERMINO que a defesa do réu Robson dos Santos Coronel, no prazo de 

5 dias, adeque o rol de testemunhas apresentado (fl. 777) ao disposto no 

art. 417, §2° do CPPM.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 535257 Nr: 26953-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, ANDERSON 

EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA MILITAR 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT., MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 5°, LXVIII, CF/88, CONCEDO A 

ORDEM DE HABEAS CORPUS vindicada para o fim de determinar que o 

cumprimento da prisão disciplinar imposta em desfavor do paciente 

Aderson Evangelista da Silva seja efetivado somente após o julgamento do 

recurso de queixa e esgotamento das vias recursais da seara 

administrativa disciplinar.Por consequência, confirmo a liminar deferida e 
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JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação 

mandamental.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência à autoridade 

coatora desta sentença.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Às 

providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 305297 Nr: 3050-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA, ALUISIO 

METELO JUNIOR, JULIANO CHIROLI, LINDBERG CARVALHO DE MEDEIROS, 

HENRIQUE CORREIA SILVA SANTOS, EDUARDO ANTONIO LEAL 

FERNANDES, RICARDO TOMAS DA SILVA, ERNESTO XAVIER DE LIMA 

JÚNIOR, ARNALDO FERREIRA DA SILVA NETO, RICARDO DE ALMEIDA 

MENDES, FERNANDO DUARTE SANTANA, DULCÉZIO BARROS OLIVEIRA, 

CARLOS EVANE DA SILVA, PEDRO PAULO BORGES DO AMARAL, LUCIO 

ELI MORAES, MORIS FIDÉLIS PEREIRA, HONEY ALVES DE OLIVEIRA, 

SAULO RAMOS RODRIGUES, ROBERTO DA SILVA BARBOSA, JONNE 

FRANK CAMPOS DA SILVA, ANTÔNIO VIEIRA DE ABREU FILHO, JOÃO 

ALBERTO ESPINOSA, AISLAN BRAGA MOURA, WANKER FERREIRA 

MEDEIROS, VALNEZ DUARTE DE SOUZA, ROGERIO BENEDITO DE 

ALMEIDA MORAES, ADILSON DE ARRUDA, HILDEBRANDO RIBEIRO 

AMORIM, RENER DE OLIVEIRA MICHALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502, 

WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200129/SP, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B, ANDRÉ 

STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5.362-MT, ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, BRENO POLITANO LANGE - 

OAB:14.231/mt, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359/MT, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:12770, FERNANDA MARTINS DE FARIA - 

OAB:13523, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731, FLÁVIA 

FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - OAB:13.146, JOAO RICARDO SOARES 

DA COSTA - OAB:14681, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS 

BERNADINO - OAB:12027, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:12027, LUIS EMÍDIO DANTAS JÚNIOR - OAB:7400-MT, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT., MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT, MIGUEL AREND PFEIL - OAB:5455, PAULO CESAR DE 

OLIVEIRA - OAB:16.6860, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4839-A/MT, 

Rafaela Guerrize Conte - OAB:17024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO 

- OAB:3.301/MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495, Samira 

Pereira Martins - OAB:10029, SAULO RONDON GAYVA - OAB:13.216, 

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591

 VISTOS ETC.

Demonstrada a pertinente legitimidade pelo documento de fl. 5345, com 

fulcro no art. 61 do CPPM, ADMITO Anderson Matheus Mota de Oliveira, 

filho da vítima Abinoão Soares de Oliveira, como assistente de acusação 

do Ministério Público.

Anote-se o necessário nos sistema Apolo em relação à admissão acima 

deferida.

Ademais, considerando que a composição do Conselho Especial de 

Justiça é questão afeta ao juízo natural de causa, tendo em vista o 

despacho anterior deste Juízo e, em especial, o conteúdo dos ofícios de 

fls. 5348/5350 e 5364, manifeste-se o Ministério Público, no prazo de 05 

dias, quanto à reformulação do Conselho Especial de Justiça desta ação 

penal à luz do que preconizam os arts. 23 e 31 da Lei n° 8.457/92.

Após, tragam conclusos para ordenação do procedimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 312186 Nr: 10539-33.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES, 

EDVAN MANOEL DE AZEVEDO, MARIA IZABEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BENEDITO RONDON 

FILHO - OAB:24468/MT, TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA 

LIBERA - OAB:7031, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013

 Vistos etc.

 Em que pese ao despacho anterior, após análise da lista dos oficiais PM e 

BM da ativa aptos à sorteio, verifica-se que não há militares suficientes e 

mais antigos que o réu mais antigo (CEL PM Jorge Antônio de Oliveira 

Paredes), de modo que os juízes militares da reserva já sorteados (CEL 

PM RR Ildomar Nunes Macedo e CEL PM RR Roberson Dias Pereira) 

deverão permanecer no Conselho de Justiça.

 Tendo em vista que o CEL PM Newton Luiz Vasconcelos de Brito Junior, 

informou que é mais moderno que o acusado CEL PM Jorge Antônio de 

Oliveira Paredes, EXCLUO aquele militar do Conselho.

Considerando o ofício de fl. 354, EXCLUO o CEL PM Jadir Mettelo da Costa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 312186 Nr: 10539-33.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES, 

EDVAN MANOEL DE AZEVEDO, MARIA IZABEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BENEDITO RONDON 

FILHO - OAB:24468/MT, TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA 

LIBERA - OAB:7031, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013

 VISTOS ETC.

As defesas saem intimadas para que, no prazo de 5 dias, arrolem suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 364207 Nr: 3817-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER CARLOS DE SOUZA, FÁBIO GOMES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 VISTOS ETC.

Depreque-se o interrogatório do réu Wander Carlos de Souza.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 404081 Nr: 8528-89.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:6588/O, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 17889

 VISTOS ETC.

CONCEDO o prazo de 5 dias para que a defesa aporte nos autos 

comprovantes médicos aptos a respaldar o pedido de insanidade mental.

Aportada a documentação, abra-se vista ao Ministério Público.

 Os presentes saem intimados.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 157730 Nr: 5091-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS CORDEIRO ROSA, RODRIGO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, MAYCON VERONEZI DA SILVA, GEYSON KATSJIRO 

YAMASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso desproveu o recurso de apelação interposto às fls. 326/331 

pelo Ministério Público, conforme acórdão de fls. 360/372, após, realizadas 

as devidas anotações e comunicações, arquive-se o feito, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 441890 Nr: 18520-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 17889

 VISTOS ETC.

CONCEDO o prazo de 5 dias para que a defesa aporte nos autos 

comprovantes médicos aptos a respaldar o pedido de insanidade mental.

Aportada a documentação, abra-se vista ao Ministério Público.

 Os presentes saem intimados.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 433822 Nr: 9877-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MAYCON FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO BENA MEDEIROS 

- OAB:18762/O

 Código: 433822

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que as respostas iniciais do acusado 

Claudemir Maycow Figueiredo, (fls.166/168) não contêm preliminares 

(alegações de vícios ou falhas processuais), nem foram juntados 

documentos novos, referentes à ação, razão por que desnecessária a 

oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 

409, do CPP.

Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, 

de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão 

apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no 

final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 04 de Outubro de 2018, às 17 horas, 

para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de Julho de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 342285 Nr: 2180-26.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT

 Código: 342285

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl. 197, designo o dia 03 de 

Outubro de 2018, às 15h, para a oitiva da testemunha Erisvaldo Guimarães 

de Oliveira devendo a mesma ser intimada , expedindo mandado de 

condução coercitiva.

Oficie-se o Juízo da Comarca de Londrina/PR, quanto ao cumprimento da 

Carta Precatória expedida à fl.164.

.

Por fim homologo a desistência das testemunhas Joarez Santos Silva, 

Eunice Oliveira Braga e Joicy Ormond dos Santos, manifestada pelo 

Ministério Público e ante o arrolamento em comum intime-se a defesa do 

acusado para que no prazo de 05 dias (cinco), se manifeste.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 445163 Nr: 22015-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS, 

GUSTAVO MURILO CEBALHO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098/MT, FLAVIO ALMEIDA GONÇALVES - OAB:13355/MT, 

NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415

 Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para: intimar o(a) Advogado(a) NILTON ARRUDA MORENO para 

devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena de 

busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora da 

secretaria desde 19/09/2018.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524418 Nr: 16406-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNATHAN GRANJA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

Não obstante a negativa geral dos fatos constante da defesa do réu (fl. 

72/78 e 102/105), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 
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precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado JOHNNATHAN GRANJA 

LOPES como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/10/2018, às 

15:20 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça eà Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 527527 Nr: 19461-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

51), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado FELIPE APARECIDO MORAES 

DE OLIVEIRA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/10/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor 

Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535891 Nr: 27526-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL TEODORO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 02/10/2018, às 16:10 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 540520 Nr: 31981-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 02/10/2018, às 16:40 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535891 Nr: 27526-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL TEODORO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 02/10/2018, às 16:10 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514071 Nr: 6616-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 [...] DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Por vislumbrar 

imprescindível para a segurança dos presentes nesta sala de audiência, 

DEIXO de aplicar o disposto na súmula vinculante nº 11 do STF. Aberta 

audiência a ilustre Advogada LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB/MT 14.981 se 

apresentou como patrona do acusado Marcos Felipe Pires de Arruda e 

requereu prazo para apresentação de procuração. DEFIRO conforme 

requerido, e fixo prazo de 05 (cinco) dias para apresentação do 

instrumento procuratório. Em continuação procedeu-se com o 

interrogatório do réu MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA e a colheita do 

depoimento da testemunha de acusação LUIZ RAFAEL EVANGELISTA 

NEVES, bem como das de defesa JUARINA PIRES DE SOUZA. O MP 

desiste na inquirição da testemunha THIAGO RIBEIRO DE MELO que, desde 

já, HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando que a defesa requereu a substituição da testemunhas 

MANOEL JOSE DE ARRUDA, pela RENATA PIRES DE ARRUDA domiciliada 

no endereço Rua: Allan Kardec, nº 45, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá/MT, 

momento em que a ilustre advogada informou que a mesma comparecera 

independente de intimação pessoal. Desse modo, REDESIGNO a presente 

audiência para o dia 02/10/2018, às 14:00 horas, saindo os presentes 

intimados. Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, então, o MM. Juiz que 

encerrasse o presente termo que lido e achado conforme vai assinado por 

todos. Eu, ____________ Marcio Santos Aguiar Junior, Estagiário, que o 

digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524418 Nr: 16406-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNATHAN GRANJA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Não obstante a negativa geral dos fatos constante da defesa do réu (fl. 

72/78 e 102/105), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”.Em suma, presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando o 

denunciado JOHNNATHAN GRANJA LOPES como incurso nos artigos da 

“lex repressiva” nela mencionados. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02/10/2018, às 15:20 horas, para o interrogatório do 

acusado e inquirição das testemunhas de acusação e defesa.

 Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça eà Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 536751 Nr: 28348-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOTILDE FELIX ITACARAMBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 02/10/2018, às 14:20 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539645 Nr: 31143-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 03/10/2018, às 16:10 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539845 Nr: 31324-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCAS ALVES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 03/10/2018, às 15:20 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 350388 Nr: 11520-91.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

HUENDEL ROLIM WENDER OAB/MT 10.858, EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO OAB/MT 15.431, MARCELA SILVA ABDALLA OAB/MT 22.712 

para que tomem ciência da sentença proferida às fls. 632/633.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 111305 Nr: 15598-41.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIEL ARAUJO DA GLÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22352/O, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, 

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB/MT 13.025, PABLO PINHEIRO 

MARQUES OAB/MT 17.874 e ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB/MT 

22.352 para que apresente as alegações finais no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473394 Nr: 13307-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Gonçalves da 

Silva Oliveira - OAB:12.954, Flavio Lúcio Santana de Oliveira - 

OAB:16.751

 Vistos.

Sobreveio nos autos um rol de testemunhas apresentado pela defesa 

requerendo que fossem tomadas as medidas de praxe (fl. 93).

Ocorre que, como sabemos, o momento apropriado para a defesa arrolar 

testemunhas é com a resposta a acusação consoante disposições 

constantes do artigo 396-A do CPP, o que foi feito, pois na referida peça a 

defesa arrolou duas testemunhas, dispensando suas intimações.

Vale destacar que a resposta a acusação foi apresentada por advogado 

constituído e não há nenhum justificativa plausível para apresentação 

extemporânea de novas testemunhas

Assim, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido.

Aguarde-se a realização da audiência aprazada às fls. 80/81.
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Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 36766 Nr: 1501-17.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700/MT, 

JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7920

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, DÉCIO 

ARANTES FERREIRA OAB/MT 5.920, FELIPE DE FREITAS ARANTES 

OAB/MT 11.700 e JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB/MT 7.920, para que 

apresentem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as razões recursais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 152792 Nr: 145-98.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15089

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, WELTON 

ALVES DE OLIVEIRA OAB/MT 15.089, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.225, para que tomem ciência da sentença proferida às fls. 

266/268.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 540662 Nr: 32117-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, GLAUCIO 

ARAUJO DE SOUZA OAB/MT 13.599, para que tome ciência da audiência 

designada para o dia 27 de novembro de 2018 às 13h00min.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 457700 Nr: 34997-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER LUIZ FIGUEIREDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 Pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

Vistos etc.

Extrai-se dos autos a informação de que policial RENÊ DE OLIVEIRA 

DANTAS encontra-se afastado por motivos de saúde, pelo período de 90 

dias, conforme atestado médico datado em 15/06/2018 (fls. 97). Isto posto, 

REDESIGNO a audiência para as oitivas das testemunhas faltantes e 

interrogatório do acusado para o dia 18 de outubro de 2018, às 13h30min.

Oficie-se ao Comando Geral da Policia Militar, para que apresente os 

policiais ÉDEM JOSÉ LEMES e RENÊ DE OLIVEIRA DANTAS na data da 

referida audiência.

 Expeça-se, ainda, o mandado de intimação a fim de intimar o Policial RENÊ 

DE OLIVEIRA DANTAS.

 Oficie-se ao Departamento de Recursos Humanos da PM para que 

informe o motivo pelo qual não apresentou o policial ÉDEM JOSÉ LEMES na 

presente audiência.

Considerando que não consta nos autos informações acerca do 

cumprimento do mandado de intimação de fls. 92, oficie-se ao senhor 

meirinho para que proceda a juntada da referida certidão.

Saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 149579 Nr: 16980-98.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, JURACY 

BRITO, NIVALDO ARAÚJO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, GERALDO LAURO, NILSON ROBERTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, ANA PAULA CERRI BUDOIA - OAB:10960, 

JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:4700, MARIO RIBEIRO DE SA - 

OAB:2521, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, Paulo Humberto Budoia - 

OAB:3339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 

9906, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20.362/MT

 DISPOSITIVO.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos nº. 

1 6 1 1 2 - 2 3 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 6 9 8 0 - 9 8 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

16962-77.2009.811.0042), para o fim de:

 1) CONDENAR:

 - GERALDO LAURO, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, 

c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também 

do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 

(Fatos descritos nos Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 

16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042), sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor do dia-multa 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, 

devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial 

FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

 - JOSÉ QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 

16962-77.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

11 (onze) anos e 08 (oito) meses reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e 

dois) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 - JOEL QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 

16962-77.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

11 (onze) anos e 08 (oito) meses reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e 

dois) dias-multa no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 2) ABSOLVER - JURACY BRITO, pela prática do crime previsto no artigo 

312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal e artigo 1º, §1º da 

lei n. 9.613/98 (Fatos descritos no Processo nº. 16980-98.2009.811.0042).

 3) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME DA COSTA 
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GARCIA, pela ocorrência da prescrição, diante de sua idade avançada 

(mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos termos do 

art. 107, IV, c/c art. 109 e 115, todos do CP. (Processos nº. 

16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

 4) Em decorrência do benefício da delação premiada ofertada pelo 

acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

pela superveniência de falta de uma das condições da ação penal (pela 

provável ocorrência da prescrição), nos termos do artigo 395, II do Código 

de Processo Penal. (Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 

16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042).

 5) Revogo a decisão de suspensão do processo com relação ao acusado 

JOÃO ARCANJO RIBEIRO e determino o desmembramento dos autos para 

o prosseguimento da ação penal.

 DISPOSIÇÕES FINAIS.

 Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus condenados. Eventual 

causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Não há bens apreendidos nestes autos.

 Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT.

 Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 149568 Nr: 16962-77.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, 

JOÃO ARCANJO RIBEIRO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, NILSON ROBERTO 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, ANA PAULA CERRI BUDOIA SANTIAGO - 

OAB:OAB/MT 10960B, LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO HUMBERTO BUDÓIA - 

OAB:3.339-A, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906, 

WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14.700, ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 DISPOSITIVO.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos nº. 

1 6 1 1 2 - 2 3 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 6 9 8 0 - 9 8 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

16962-77.2009.811.0042), para o fim de:

 1) CONDENAR:

 - GERALDO LAURO, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, 

c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também 

do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 

(Fatos descritos nos Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 

16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042), sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor do dia-multa 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, 

devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial 

FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

 - JOSÉ QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 

16962-77.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

11 (onze) anos e 08 (oito) meses reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e 

dois) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 - JOEL QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 

16962-77.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

11 (onze) anos e 08 (oito) meses reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e 

dois) dias-multa no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 2) ABSOLVER - JURACY BRITO, pela prática do crime previsto no artigo 

312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal e artigo 1º, §1º da 

lei n. 9.613/98 (Fatos descritos no Processo nº. 16980-98.2009.811.0042).

 3) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, pela ocorrência da prescrição, diante de sua idade avançada 

(mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos termos do 

art. 107, IV, c/c art. 109 e 115, todos do CP. (Processos nº. 

16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

 4) Em decorrência do benefício da delação premiada ofertada pelo 

acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

pela superveniência de falta de uma das condições da ação penal (pela 

provável ocorrência da prescrição), nos termos do artigo 395, II do Código 

de Processo Penal. (Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 

16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042).

 5) Revogo a decisão de suspensão do processo com relação ao acusado 

JOÃO ARCANJO RIBEIRO e determino o desmembramento dos autos para 

o prosseguimento da ação penal.

 DISPOSIÇÕES FINAIS.

 Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus condenados. Eventual 

causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Não há bens apreendidos nestes autos.

 Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT.

 Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 148787 Nr: 16112-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO 

LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, NILSON 

ROBERTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 

19.960-B, JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:4700, KARINNE DAYDAME 

PEDROSO RENNÓ - OAB:18896, LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, 

MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4659/MT, PAULO HUMBERTO BUDÓIA - OAB:3.339-A, 

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906, WEUDYS 

CAMPOS FURTADO - OAB:14.700

 DISPOSITIVO.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos nº. 

1 6 1 1 2 - 2 3 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 6 9 8 0 - 9 8 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

16962-77.2009.811.0042), para o fim de:

 1) CONDENAR:

 - GERALDO LAURO, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, 

c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também 

do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 

(Fatos descritos nos Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 

16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042), sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor do dia-multa 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, 

devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial 
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FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

 - JOSÉ QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 

16962-77.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

11 (onze) anos e 08 (oito) meses reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e 

dois) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 - JOEL QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos 

Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 

16962-77.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

11 (onze) anos e 08 (oito) meses reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e 

dois) dias-multa no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 2) ABSOLVER - JURACY BRITO, pela prática do crime previsto no artigo 

312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal e artigo 1º, §1º da 

lei n. 9.613/98 (Fatos descritos no Processo nº. 16980-98.2009.811.0042).

 3) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, pela ocorrência da prescrição, diante de sua idade avançada 

(mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos termos do 

art. 107, IV, c/c art. 109 e 115, todos do CP. (Processos nº. 

16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

 4) Em decorrência do benefício da delação premiada ofertada pelo 

acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

pela superveniência de falta de uma das condições da ação penal (pela 

provável ocorrência da prescrição), nos termos do artigo 395, II do Código 

de Processo Penal. (Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 

16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042).

 5) Revogo a decisão de suspensão do processo com relação ao acusado 

JOÃO ARCANJO RIBEIRO e determino o desmembramento dos autos para 

o prosseguimento da ação penal.

 DISPOSIÇÕES FINAIS.

 Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus condenados. Eventual 

causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Não há bens apreendidos nestes autos.

 Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT.

 Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 514950 Nr: 7424-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DONIZETE SENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DONIZETE SENA RODRIGUES formula pedido de revogação das medidas 

cautelares diversas da prisão, impostas no Auto de Prisão em Flagrante 

(Código 383556).

O Ministério Público opinou pelo deferimento parcial do pedido (fls. 11/12).

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que DONIZETE SENA RODRIGUES foi preso 

em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de Peculato, Extravio de 

Documento Público e Advocacia Administrativa, e por ocasião da 

concessão da Liberdade Provisória com Fiança, este juízo, impôs as 

seguintes medidas cautelares: “a) afastamento de suas funções no 

INTERMAT, até ulterior ordem deste Juízo, a fim de que não influencie na 

apuração dos fatos; b) comparecimento periódico em juízo, a cada 30 

(trinta) dias, para atualizar endereço e justificar atividades; c) proibição de 

ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do juízo e d) 

recolhimento domiciliar noturno, a partir das 19h00min, e também nos dias 

de folga; e) comparecimento a todos os atos processuais”.

Verifico, outrossim, que o Ministério Público trouxe informações de que o 

Inquérito Policial que apura os fatos atribuídos ao requerente já se 

encontra relatado pela Autoridade Policia e está em carga com o Ministério 

Público para formação da opinio delicti, sendo desnecessário o seu 

afastamento das funções.

Por outro lado, no que se refere às demais condições, inexiste qualquer 

alteração fática que justifique a sua revogação, pelo menos, por ora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Miniterial, DEFIRO em 

parte o pedido de fls02/06 e REVOGO a condição de afastamento de suas 

funções no INTERMAT, devendo serem mantidas as demais condições 

impostas.

Oficie-se ao Presidente do INTERMAT, informando acerca da presente 

decisão, bem como para que DONIZETE SENA RODRIGUES deverá 

exercer função administrativa, em setor onde não mantenha contato com 

processos fundiários, até ulterior deliberação deste juízo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 501687 Nr: 40733-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

“Vistos etc.

Tendo em vista a ausência da testemunha supramencionada, REDESIGNO 

o ato para o dia 23 de outubro de 2018, às 16h30min.

Oficie-se ao Comando Geral da Policia Militar, para que apresente o policial 

FABRICIO MARQUES DESANI na data da referida audiência.

 Requisite-se o réu.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 366913 Nr: 6874-04.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, AMARILDO 

DOS SANTOS, ANDRÉ LUIS GUERRA SANTOS, ÉRICA PATRÍCIA CUNHA 

DA SILVA RIGOTTI, PABLO NORBERTO DUTRA CAIRES, EVANDRO 

VIANNA STÁBILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862/MT, 

HILOMAR HILLER - OAB:10768, JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241, laryssa taques de lara pinto - OAB:17674, LÁZARO 

ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT, LUCIANO ROSA DA SILVA 

- OAB:7860, LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - OAB:17504/MT, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/ MT, 

MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7467, MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9434-A, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, SELMA GESTAL PAES - 

OAB:16347-A, THAIS OLIVEIRA KAISER SETÚBAL - OAB:12.764/MT, 

WALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.861-A, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6610/MT
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 VISTOS.

Certificada a tempestividade (fls. 2741), RECEBO os recursos de apelação 

interpostos por JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA (fls. 2735/2736), 

AMARILDO DOS SANTOS (fls. 2734), ÉRICA PATRÍCIA CUNHA DA SILVA 

RIGOTTI (fls. 2729/2730), PABLO NORBERTO DUTRA CAIRES (fls. 2737) e 

EVANDRO VIANNA STÁBILE (fls. 2724/2725).

Em relação ao recurso interposto por JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, 

PABLO NORBERTO DUTRA CAIRES e EVANDRO VIANA STÁBILE, verifico 

que manifestaram que desejam apresentar as razões em Superior 

Instância, na forma do §4º do artigo 600 do CPP.

Por outro lado, em relação aos recursos interpostos por AMARILDO DOS 

SANTOS e ÉRICA PATRÍCIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI, DÊ-SE vista aos 

apelantes para apresentarem as razões recursais, após DÊ-SE vista ao 

Ministério Público para apresentar contrarrazões, no prazo do artigo 600 

do CPP.

 Após, subam os autos ao E. TJMT, com as homenagens e respeitos deste 

Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 467882 Nr: 7761-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO CESAR SOARES DA SILVA, IRAN 

PEREIRA DA SILVA, SHIRLENE MEDEIROS DOS SANTOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE DESTRI - OAB:20028, 

VINÍCIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 22.303

 Autos nº. 7761-80.2017.811.0042 – ID 467882Réu(s): Tulio Cesar Soares 

da Silva, Iran Pereira da Silva e Shirlene Medeiros dos Santos.Vistos, em 

correição.Analisando os autos verifico que a inicial acusatória atende ao 

disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Desta forma e, ainda, 

verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do 

CPP, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de 

TULIO CESAR SOARES DA SILVA, IRAN PEREIRA DA SILVA e SHIRLENE 

MEDEIROS DOS SANTOS, qualificados às fls. 04/05, por satisfazer os 

requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade, 

conforme declarações prestadas na fase inquisitorial.Citem-se e 

intimem-se os acusados para apresentarem, por meio de representante 

com capacidade postulatória, resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme determina o artigo 396 de CPP.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1031539-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1031539-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAYARA 

RAFAELA DE SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: MARCOS APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ Medida 

Protetiva n.º 1031539-31.2018.8.11.0041 VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por MAYARA RAFAELA DE SOUZA 

nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica pela prática de dois crimes apenados 

pelo Código Penal (AMEAÇA e INJÚRIA REAL), por parte do requerido 

MARCOS APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). Por outro lado, INDEFIRO os 

pedidos de ALIMENTOS PROVISIONAIS e RESTRIÇÃO/SUSPENSÃO DE 

VISITAS DOS DEPENDENTES MENORES, tendo em vista a inexistência de 

qualquer indício de prova para tanto, inclusive acerca da paternidade do 

requerido em relação à menor. No cumprimento do mandado, o oficial de 

justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 172, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, determino o 

devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06. DESIGNO o dia 23/10/2018 às 13h00min para a 

realização de Audiência de Conciliação. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA 

PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE PLANTÃO. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro 

de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em 

Substituição Legal Requerente: MAYARA RAFAELA DE SOUZA, 

Endereço: Rua Sergipe, nº 18, quadra 108, bairro CPA II, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99269-4335. Requerido: MARCOS APARECIDO RIBEIRO DA 

CRUZ, Endereço: Rua Rosário Oeste, nº 244, quadra 24, bairro CPA II, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99206-7012.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1031548-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. G. D. L. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1031548-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LOANA 
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PRISCILLA GONCALVES DE LIMA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO 

Medida Protetiva n.º 1031548-90.2018.8.11.0041 VISTOS. Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas, requerido por LOANA PRISCILLA 

GONÇALVES DE LIMA nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. 

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica pela 

prática de dois crimes apenados pelo Código Penal (INJÚRIA e AMEAÇA), 

por parte do requerido RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 

1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva 

de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do 

casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser 

proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO 

AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, 

VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL (art. 24, II, e 

seu parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser oficiado aos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá acerca da presente restrição. 

Em havendo bens em outras localidades, deverá a vítima informar nos 

autos para que os Cartórios respectivos possam ser oficiados. Por outro 

lado, INDEFIRO os pedidos de ALIMENTOS PROVISIONAIS e 

RESTRIÇÃO/SUSPENSÃO DE VISITAS DOS DEPENDENTES MENORES, 

tendo em vista a inexistência de qualquer indício de prova para tanto, 

inclusive acerca da paternidade do requerido em relação à menor. No que 

concerne ao pedido de BUSCA E APREENSÃO DE MENOR, entendo não 

ser o presente o meio processual correto para alcançar a finalidade 

pretendida, devendo ser proposta a ação pertinente para tanto, até e 

porque tal medida necessita de preenchimento de requisitos específicos 

para seu deferimento, razão pela qual INDEFIRO tal pleito. No cumprimento 

do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 172, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. DESIGNO o dia 23/10/2018 às 14h00min para a realização de 

Audiência de Conciliação. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE 

SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

PLANTÃO. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. 

Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição 

Legal Requerente: LOANA PRISCILLA GONÇALVES DE LIMA, Endereço: 

Av. 4, nº 25 quadra 85, bairro Parque Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99259-6961. Requerido: RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO, Endereço: 

Rua 75, nº 22, 5ª etapa, bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99695-7435.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1031393-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1031393-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

WENDERSON ROMA DE ARRUDA VISTOS Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas formulado por FRANCIELE LEITE DOS SANTOS, 

nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de WENDERSON 

ROMA DE ARRUDA, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência 

doméstica praticada pelo representado, consubstanciada nos crimes de 

ameaça e injúria real. Os pedidos liminares em comento caracterizam tutela 

de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz 

necessário que a requerente demonstre a presença dos requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus 

boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora). O art. 226 da Constituição Federal, em seu § 8º, prevê 

que a família, deve ter especial proteção do Estado e que este assegurará 

assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 

de suas relações. Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06, assegura às 

mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à 

segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público 

desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º). No caso dos autos, por 

meio da análise do Boletim de Ocorrências, verifico, a prima facie, nessa 

fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo 

do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus 

boni iuris. Importante asseverar que em sede de violência doméstica a 

palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas 

declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas 

no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. Nesse 

sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA – Violência Doméstica – 

Indeferimento da concessão de medidas protetivas de urgência, com base 

na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, 

as declarações da ofendida assumem especial relevância, a justificar a 

aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência previstas no 

artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança 

conced ida . ”  (TJ -SP -  MS:  22054568820158260000  SP 

2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

19/12/2015) Grifei. Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico 

que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência 

demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o 

deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas 

investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na 

concessão das medidas colimadas. Corroborando esse entendimento: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - MEDIDAS PROTETIVAS - MANUTENÇÃO. 

- Comprovada a situação de risco e ameaça contra a mulher, em ambiente 

doméstico, cabível é a concessão de medidas protetivas de urgência 

previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06.” (TJ-MG - AI: 
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10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

12/02/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) Desta forma, restam demonstrados os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, 

sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de 

mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes 

medidas protetivas: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO 

OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, 

desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da 

ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao arbitramento de alimentos, em 

virtude da inexistência nos autos, de prova inequívoca da relação de 

parentesco, bem como, de documentos comprobatórios das possibilidades 

do requerido (profissão, renda) e das necessidades do infante, a fim de 

comprovar o binômio necessidade/possibilidade. Outrossim, INDEFIRO 

também o pedido de “prestação de caução provisória, mediante depósito 

judicial, por perdas e danos materiais”, tendo em vista que a vítima não 

indicou os danos materiais suspostamente foram suportados, não 

realizando qualquer início de prova que pudesse embasar a obrigação de 

prestar garantia para o pagamento de uma eventual e posterior 

indenização, como consequência do ato ilícito perpetrado. Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao 

agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 

13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 

1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos dos artigos 27 e 

28 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/06. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor conste 

nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de 

otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. 

DESIGNO para o dia 09.11.2018, às 15:h00, audiência de conciliação, nos 

termos do art. 139, V, do NCPC. INTIMEM-SE as partes. Sirva a presente 

decisão como mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça 

plantonista. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública 

Núcleo de Defesa da Mulher. Às providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1031372-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1031372-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LORAINE 

DA SILVA SANTOS, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: CARLITO GABRIEL DE SOUZA VISTOS Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas formulado por LORAINE DA SILVA 

SANTOS, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de 

CARLITO GABRIEL DE SOUZA, sustentando, em resumo, que foi vítima de 

violência doméstica praticada pelo representado, consubstanciada nos 

crimes de ameaça e injúria. Os pedidos liminares em comento caracterizam 

tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento 

se faz necessário que a requerente demonstre a presença dos requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus 

boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora). O art. 226 da Constituição Federal, em seu § 8º, prevê 

que a família, deve ter especial proteção do Estado e que este assegurará 

assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 

de suas relações. Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06, assegura às 

mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à 

segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público 

desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º). No caso dos autos, por 

meio da análise do Boletim de Ocorrências, verifico, a prima facie, nessa 

fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo 

do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus 

boni iuris. Importante asseverar que em sede de violência doméstica a 

palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas 

declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas 

no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. Nesse 

sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA – Violência Doméstica – 

Indeferimento da concessão de medidas protetivas de urgência, com base 

na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, 

as declarações da ofendida assumem especial relevância, a justificar a 

aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência previstas no 

artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança 

conced ida . ”  (TJ -SP -  MS:  22054568820158260000  SP 

2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

19/12/2015) Grifei. Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico 

que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência 

demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o 

deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas 

investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na 

concessão das medidas colimadas. Corroborando esse entendimento: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - MEDIDAS PROTETIVAS - MANUTENÇÃO. 

- Comprovada a situação de risco e ameaça contra a mulher, em ambiente 

doméstico, cabível é a concessão de medidas protetivas de urgência 

previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06.” (TJ-MG - AI: 

10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

12/02/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) Desta forma, restam demonstrados os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, 

sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de 

mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes 

medidas protetivas: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 
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11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao 

arbitramento de alimentos, em virtude da inexistência nos autos, de prova 

inequívoca da relação de parentesco, bem como, de documentos 

comprobatórios das possibilidades do requerido (profissão, renda) e das 

necessidades do infante, a fim de comprovar o binômio 

necessidade/possibilidade. Outrossim, INDEFIRO também o pedido de 

“prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e 

danos materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os danos 

materiais suspostamente foram suportados, não realizando qualquer início 

de prova que pudesse embasar a obrigação de prestar garantia para o 

pagamento de uma eventual e posterior indenização, como consequência 

do ato ilícito perpetrado. Intime-se o agressor para que tome ciência desta 

decisão e a cumpra integralmente. No cumprimento do mandado, o oficial 

de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal. Assim, determino o devido acompanhamento 

pela Equipe Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, 

devendo trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem 

como outras condições observadas tanto em relação ao agressor como 

da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Outrossim, 

determino, também, que o Senhor Gestor conste nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. DESIGNO para o dia 

09.11.2018, às 14:h00, audiência de conciliação, nos termos do art. 139, 

V, do NCPC. INTIMEM-SE as partes. Sirva a presente decisão como 

mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública Núcleo de 

Defesa da Mulher. Às providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 423340 Nr: 29022-72.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARYDES AIRES DA COSTA - 

OAB:3750/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - OAB:15415 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607

 Id. 423340.

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 303. EXPEÇA-SE novo Alvará de Curatela 

Provisória, conforme requerido.

Ademais, OFICIE-SE ao IML solicitando o agendamento do exame de 

insanidade mental do requerido Tabajara Costa de França com a máxima 

urgência, devendo ser encaminhado cópia integral dos autos, inclusive 

dos quesitos apresentados.

Com o cumprimento, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 525729 Nr: 17694-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT

 (...). Primeiramente e, conforme consignado na decisão de fl. 90, 

esclareço que o presente feito não comporta dilação probatória, sobretudo 

acerca das questões patrimoniais, se restringindo sua finalidade ao 

acautelamento da vítima de violência doméstica até que as partes 

proponham os processos principais (cível e/ou criminal).Com efeito, em 

que pese a requerente pleitear pela ampliação das medidas protetivas, 

para que lhe seja restituído um veículo, entendo que o pedido em voga 

guarda relação com a partilha de bens das partes, mesmo porque não 

existe, neste primeiro momento, a possibilidade de identificação da 

propriedade individual dos bens, até e porque os bens adquiridos durante 

a constância do casamento (sob o regime de comunhão parcial de bens) 

ou da união estável se comunicam a ambos os cônjuges, o que deverá ser 

objeto de ação própria, em que se garanta o direito a ampla defesa e 

contraditório.Desta forma, DESENTRANHEM-SE a “Inicial” e a Contestação 

de fls. 32/47 e 48/79, entregando-as aos seus respectivos subscritores 

para que, em sendo o caso, procedam a devida 

distribuição/protocolização, adequando, pois, suas pretensões à norma 

legal.Outrossim, DESIGNO nova Audiência de Conciliação para o dia 

01/10/2018 às 14h00min, a ser presidida por este Magistrado.INTIMEM-SE 

os patronos das partes – via DJE.Ainda, INTIMEM-SE pessoalmente as 

partes, atentando-se à informação de que a requerente continua residindo 

no endereço declinado nos autos – fl. 31/verso e ao endereço atualizado 

do requerido (Rua José Alencar, nº 72, bairro Ponte Nova – Cristo Rei – 

Várzea Grande/MT).Ciência ao Ministério Público, inclusive para 

manifestação acerca da manifestação da requerente de que houve 

descumprimento de medidas protetivas por parte do requerido – fls. 

80/89.Após, conclusos.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 20 de 

setembro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 531945 Nr: 23702-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO GARCIA BARBOSA 

- OAB:17134

 Id. 531945.

VISTOS.

Em atenção aos pedidos de fl. 24 e fls. 31/35.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11/10/2018 às 14h00min, a 

ser presidida por este magistrado.

Intimem-se as partes pessoalmente.

Intime-se o advogado do requerido, via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.
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Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 526353 Nr: 18280-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY BENEDITO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:18.898/O

 Cód. 526353.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o indiciado fora preso em flagrante 

delito, com posterior concessão de liberdade provisória, mediante o 

monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares, em sede de 

Audiência de Custódia – fls. 29/32.

Verifico, ainda, que houve pedido de revogação do monitoramento 

eletrônico do indiciado – fls. 38/41.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou pela 

revogação do monitoramento eletrônico, após contato telefônico com a 

vítima – fls. 51/52.

Diante de tais considerações, tendo em vista que a vítima, principal 

destinatária da proteção estatal oferecida por meio do monitoramento 

eletrônico estabelecido nestes autos, manifestou interesse na revogação 

da medida cautelar, REVOGO o MONITORAMENTO ELETRÔNICO de fls. 

29/32, inclusive em atenção à inviolabilidade da intimidade e privacidade, 

bem como em respeito ao direito constitucional de ir e vir.

Com o cumprimento, conclusos, inclusive para análise da possibilidade de 

extinção do feito, ante a aparente entrega da prestação jurisdicional.

OFICIE-SE à Central de Monitoramento Eletrônico.

INTIMEM-SE. Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 490246 Nr: 29672-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIO MAGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Ação Penal – 490246.

VISTOS.

Considerando que o acusado foi devidamente citado e que na resposta 

escrita não foi arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito, bem 

como não há nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 13/11/2018 às 15h30min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 433005 Nr: 8964-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO DE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B

 VISTOS.

Intime-se a Defesa, via DJE, para a apresentação dos memoriais finais no 

prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 382194 Nr: 24021-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMILSON LELIS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado DOMILSON LELIS 

DE AQUINO, brasileiro, nascido em 21/05/1990, natural de Cáceres/MT, 

filho de Arcelina Lelis de Aquino, residente e domiciliado na Rua Vinte e 

Um, nº 06, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital ou na Rodovia Palmiro 

Paes de Barros, nº 400, bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, 

Cuiabá/MT, da imputação descrita no art. 157 do Código Penal, com 

fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Intime-se 

a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, procedendo às baixas e anotações de costume, inclusive 

com baixa no relatório estatístico.P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 426209 Nr: 1468-31.2016.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFB, PJAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BARRALHO - OAB:3.607, LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:18516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415 MT, SÉRVIO TÚLIO MIGUÉIS JACOB - OAB:6204

 Cód. 426209.

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por A. de F. B., neste ato 

representado por sua genitora Paula Jane Amorim França, em face de 

Enildo de França Barreto, devidamente qualificados.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Ocorre que, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, o mérito 

da presente demanda, qual seja, a regulamentação da eventual obrigação 

alimentar do avô paterno para com o neto, depende da conclusão da ação 

de id. 423340, em que se discute a interdição do genitor do menor, o qual 

se encontra em fase de agendamento da perícia médica para esses fins, 

conforme se infere no respectivo feito em apenso.

Desta forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito, com 

fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, até que o incidente 

em referência (id. 423340) seja sentenciado, observado o prazo máximo 

de 01 (um) ano, a teor do disposto no §4º do art. 313, do CPC.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus patronos – via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 446697 Nr: 23624-13.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Diante da ausência do requerido, considera-se a presente 

audiência prejudicada. PROVIDENCIE o Sr. Gestor a juntada do mandado 

de intimação do requerido Arnaldo Pereira de Castro, podendo inclusive 

expedir ofício para a central de mandados a fim de dar maior celeridade na 

devolução daquele expediente. Após, retornem os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 403996 Nr: 8407-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGKW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDONM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO 

ALVES - OAB:18439-O/MT, MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 VISTOS.

Por ser a requerida representada pela douta Defensoria Pública Estadual e 

não constar no sistema Apolo que tenha sido efetuada carga à Defensora 

para apresentação de contrarrazões ao recurso de fls. 254/256, torno 

sem efeito a certidão de decurso de prazo de fls. 267.

Cumpra-se, corretamente a decisão de fls. 265, remetendo os autos à 

Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher, para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal (art. 

1.010, §1º, do CPC).

Havendo requerimento nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o 

apelante para se manifestar (art. 1.009, §2º, do CPC).

Nada sendo requerido ou findo o prazo e não apresentadas as 

contrarrazões, promova-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 314213 Nr: 12968-70.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR HENRIQUE DE 

ALMEIDA SAMPAIO - OAB:20712/O

 Autos n.12968-70.2011.811.0042 (Cód.314213)

VISTOS.

INTIME-SE o patrono do requerido, para manifestar acerca do pleito de 

fls.56/56v no prazo de 10 (dez) dias, via DJE.

Após, com ou sem manifestação, o que deve ser certificado, remetam-se 

os autos ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 541561 Nr: 32984-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LILIAN PAULINE PRATES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Colha-se o parecer do Ministério Público sobre o pedido de restituição do 

veículo apreendido no Auto de Prisão em Flagrante n.º 

31616-54.2018.811.0042 (código: 540151).

Com a manifestação nos autos, renove-me, imediatamente, a conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 488211 Nr: 27717-82.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA NERES SANTOS DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETEA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Considerando reunião desta magistrada na Secretaria de 

Segurança Pública de Mato Grosso para esta data, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 07/12/2018 às 15:00 horas. Saem os presentes 

intimados. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública núcleo Cível. 

Às providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 516368 Nr: 8762-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dias da Costa - 

OAB:23967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:23664/O

 VISTOS.Cuida-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS EM 

SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por AMANDA GONÇALVES 

LOPES, em desfavor de WELTON CLÁUDIO DE OLIVEIRA [...] Pretende a 

autora a decretação do divórcio e a fixação de alimentos a seu favor, no 

equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente no país. No que se refere ao 

divórcio, além de se tratar de direito protestativo, o réu, por meio da 

petição de fls. 52, não se opôs à decretação, não havendo, portanto, 

controvérsia entre as partes, de modo que, sem prescindíveis delongas, 

com fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, 

alterado pela Emenda Constitucional n. 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO DO 

CASAL AMANDA GONÇALVES LOPES DE OLIVEIRA e WELTON CLAUDIO 

DE OLIVEIRA, autorizando a autora a voltar a utilizar seu nome de solteira 

AMANDA GONÇALVES LOPES. [...]. Diante disso, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 46, o que faço com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC.Visando o regular cumprimento da obrigação, determino a expedição 

de ofício à Delegacia Regional do Trabalho, determinando que informe a 

este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o nome da empresa empregadora 

do réu.Com as informações nos autos, expeça-se ofício à empresa, 

determinando que proceda ao desconto da pensão alimentícia, na forma 

estabelecida no acordo firmado entre as partes, na data e diretamente na 

folha de pagamento do réu e efetue o depósito na conta poupança da 

autora informada às fls. 46, bem como, para que faça a inclusão da autora 

em plano odontológico caso houver.Faça acompanhar o ofício, cópia do 

termo de audiência de fls. 46 e da presente sentença. Adotadas tais 

providências e transitado em julgado, promovam-se as anotações e baixas 
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necessárias e o arquivamento dos autos.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 531764 Nr: 23524-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SALDANHA SPINELLI - 

OAB:15204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido em apreço e, nos termos do 

art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 14/16, 

mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 3 (três) 

anos a partir do deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas.Por derradeiro, não é 

demais anotar que, se o caso, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas 

protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais. Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite.Não havendo requerimento, arquive-se o presente feito com as 

cautelas de estilo.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 19 de setembro de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 118271 Nr: 4808-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:9906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13.263

 VISTOS. DISPENSO a oitiva da testemunha Jane Selma Barbosa por ser 

madrinha do filho em comum do casal. HOMOLOGO a desistência da oitiva 

da testemunha Wilmara Aparecida Santos. DECLARO encerrada a 

instrução processual. Sai a parte requerente intimada para apresentação 

de memoriais no prazo de 15 (quinze) dias. Após o referido prazo, fica 

desde já a parte requerida intimada a apresentar os memorias também no 

prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, REMETAM-SE os autos para o 

Ministério Público para manifestação. Por fim, retornem os autos 

conclusos. Às providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 502000 Nr: 41026-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCGC, MEOGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613, Daniela Marques Echeverria - OAB:4939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11.120

 VISTOS.

Em razão da existência de interesses de incapaz e do pedido de 

decretação de prisão civil do executado, em atendimento ao disposto no 

art. 178, II, do CPC, colha-se o parecer do Ministério Público.

Após, renove-me à conclusão para apreciação do pedido de decretação 

da prisão civil do executado.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 496463 Nr: 35651-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriano bianchini ferreira 

fernandes - OAB:17145, WAGNER LUIZ RIBEIRO - OAB:19.091

 Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes às fls. 27, 

com fundamento no art. 487, Inc. III, do Código de Processo Civil, bem 

como, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em apreço e, nos termos do art. 

487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 19/20, mantendo 

as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 3 (três) anos a 

partir do deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas.DO DIREITO DE 

CONVIVÊNCIA: O genitor exercerá o seu direito de visita a seguinte forma, 

o genitor visitará as menores, Brenda Marina Albuez Rodrigues, de 14 

(quatorze) anos e Barbará Regina Albuez Rodrigues de 11 (onze) anos, 

em fins de semanas alternados, pegando as menores na sexta-feira às 

18h:00min e devolvendo no domingo às 18h: 00min, o requerido entrará em 

contato com a filha mais velha (Brenda), para combinar o local onde 

pegará as menores. Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao(s) 

feito(s) principal(is) eventualmente em trâmite.Sendo o requerido pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de 

condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista 

que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto 

no art. 19 da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Não 

havendo requerimento, arquive-se o presente feito com as cautelas de 

estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defensoria Pública Cível e a Defesa 

do requerido.EXPEÇA-SE o que mais for necessário.Às providências. 

P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 15 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 540610 Nr: 32067-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA COSTA LAGO - 

OAB:255966/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA nos termos do 

art. 485, V, do CPC, sobretudo porque as matérias tratadas pelo 

dispositivo legal são de ordem pública, devendo ser reconhecidas de 

ofício pelo juízo.Condeno o autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, devendo, no entanto, a exigibilidade de tais 

valores, ficar suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC, em razão 

dos benefícios da Justiça Gratuita que ora o defiro, em acolhimento a suas 

declarações de hipossuficiência financeira. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.Às providências. 

Publique-se. Intimem-se e CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 513881 Nr: 6457-12.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT

 VISTOS. Diante da ausência de acordo entre as partes e considerando a 

reunião desta magistrada a Secretaria de Segurança Pública de Mato 

Grosso, DESIGNO audiência de instrução para o dia 07/12/2018 às 16:00 

horas. INTIME-SE a testemunha Joana Dark Primo Ramos. Ciência à 

Defensoria Pública Núcleo Cível. Saem os presentes intimados. Às 

providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 537939 Nr: 29507-67.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON KURUNCZI DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LEONOR BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302, FLÁVIA KURUNCZI DOMINGOS - OAB:344981/SP, JULIANA 

COSTA LAGO - OAB:255966/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 VISTOS. DEFIRO o pedido de juntada da competente procuração. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes nesta oportunidade, 

especialmente o acordo em relação à partilha do imóvel, e por 

consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “B” do CPC. Saem os presentes 

intimados. EXPEÇA-SE o necessário. Por fim, após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos. Às providências. Cumpra-se.”

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1027470-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

C. J. M. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. D. S. (ADVOGADO(A))

R. D. S. O. S. (PARTE RÉ)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar o requerido, por intermédio do seu advogado, via DJE, acerca 

do inteiro teor da sentença proferida nos autos ID 15222188: "(...) - 

Dispositivo: Posto isto: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, 

confirmo a decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo 

prazo de 06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora 

autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais 

necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo; ii) condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

artigo 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado; iii) julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 06 de setembro 

de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito." CUIABÁ, 21 

de setembro de 2018. -Assinado Digitalmente- Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532979 Nr: 24703-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136, PRISCILA ZILIANI - OAB:21552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA BASTOS DE SOUSA - 

OAB:9841/MT

 Vistos etc.

I. Quanto ao pedido da autora de extinção das medidas protetivas, abra-se 

vista ao Ministério Público.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 419791 Nr: 25154-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da Dra. Samara Kluzkovski de 

Almeida (OAB/MT 17043/O), via DJE, para justificar, em 10 dias, sua 

ausência ao ato realizado em 21/06/2018 (artigo 265 do CPP), nos termos 

do despacho de fls. 106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 385740 Nr: 27807-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8.312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Battistotti Braga - 

OAB:20708/O

 Autos n. 27807-95.2014.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso redesigno o ato para o dia 14.2.2019, primeira data livre 

na pauta, às 15 horas e 20 minutos.

 II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 417308 Nr: 22520-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO FRANCISQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JASSIO APARECIDO MARTINS 

CARVALHO - OAB:14520

 Autos n. 22520-20.2015.811.0042.

I. Dê-se vista ao advogado de Defesa para apresentar endereço 

atualizado do acusado no prazo de 5 dias.

 II. Decorrido o prazo imediatamente concluso.

 Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 473769 Nr: 13670-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGMAR BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Augusto Aquino 

Taques - OAB:138080

 Autos n. 13670-06.2017.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com as audiência das custódia redesigno 

o ato para o dia 28.03.2019 às 14 horas.

 II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 512947 Nr: 5605-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RGDMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410, THIAGO SILVEIRA OAB Nº12.963 - OAB:12963

 Autos n. 5605-85.2018.811.0042.

A vítima Rosangela Gomes de Melo Marcelina de Souza, qualificada nos 

autos em epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa 

pleiteando a concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da 

Penha em desfavor do requerido Marino Rodrigues de Amorim, pela prática 

de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido liminar, tendo 

sido concedidas em favor da autora diversas medidas protetivas. Citado o 

réu e intimado das medidas protetivas o mesmo não apresentou resposta 

escrita.

 É o relatório. Decido.

- Mérito:

De início, registro que consoante assente entendimento jurisprudencial 

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a medida protetiva tem natureza 

jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, portanto, da 

propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, quer de 

natureza penal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014).

 Sendo, portanto, ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o 

sucesso da presente ação depende da demonstração de dois requisitos 

que emolduram toda e qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus 

boni iuris e o periculum in mora (CPC, art. 305).

O fumus boni iuris no vertente caso decorre da demonstração de indícios 

da existência de violência doméstica. O periculum in mora, por sua vez, 

representa a demonstração da necessidade da medida para salvaguardar 

a integridade física ou psicológica da vítima.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 

SENTENÇA DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA 

NECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA 

LESÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME 

À LIBERDADE INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA 

CAUSA. NO CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, 

NÃO RESTA DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO 

DO FEITO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE 

PROCEDIMENTO OU NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA 

MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA 

E PSICOLÓGICA DA MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS 

QUE APONTEM A URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O 

MAGISTRADO JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE 

INEXISTIREM INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA 

LESÃO. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO 

DESPROVIDO (TJ/DF -  APR:  32814020108070002  DF 

0003281-40.2010.807.0002, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 

Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

26/01/2011).

Importante ressaltar nesse permeio que a presente ação não se presta 

para deslindar e comprovar cabalmente se houve ou não a violência 

doméstica, bastando, como visto alhures, a presença de indícios da 

existência de violência doméstica para a caracterização do fumus boni 

iuris.

A discussão acerca da existência ou não da violência doméstica e acerca 

da responsabilidade do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não 

desta ação.

Quanto ao fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela 

vítima, em seu pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a 

existência de indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi 

deferida a medida protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não 

desafiou recurso.

No tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.

Malgrado seja caso de confirmação das medidas protetivas de urgência 

concedidas initio litis, é curial deslindar que as medidas protetivas têm 

caráter excepcional e não podem durar eternamente, sob pena de causar 

constrangimento ilegal e insegurança jurídica, impondo-se, portanto, a 

manutenção das medidas protetivas em comento enquanto persistir o 

caráter emergencial, de modo que as medidas ora confirmadas deverão 

ter prazo fixo de duração, podendo ser dilatado esse prazo, conforme a 

vítima comprove nos autos que persiste o caráter emergencial.

 Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A medida protetiva prevista na lei 11.340/06 

possui caráter excepcional, devendo ser aplicada apenas em situações 

de urgência que as fundamente e dentro dos prazos razoáveis de 

duração do processo, tendo-se sempre como escopo os requisitos do 

fumus boni iuris e periculum in mora (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).

- Dispositivo:

Posto isto:

i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;

ii) condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

artigo 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;

iii) julgo extinto o processo, com resolução de mérito, conforme prevê o 
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artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 05 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490282 Nr: 29713-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO AURICH DE MORAES CATARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARMINDO AURICH DE MORAES 

CATARINO, Rg: 29800463, Filiação: Djanir Vareiro de Moraes e Aurino 

Catarino, data de nascimento: 16/06/1990, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, solteiro(a), catador sucata e atualmente em local incerto e não 

sabido RENATA RODRIGUES DOS SANTOS, Cpf: 73151297153, Rg: 

4079681, Filiação: Nelson Alfredo dos Santos e Gercy Rodrigues dos 

Santos, data de nascimento: 05/02/1978, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO, solteiro(a), diarista, Telefone 9981-6911/9967-9347. 

atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Acolho a cota ministerial de fls. 54 e, por 

corolário, autorizo a retirada da tornozeleira eletrônica de Armindo Aurich 

de Moraes Catarino, devendo, para tanto, comparecer junto ao Sistema de 

Monitoramento localizado neste Fórum da Capital, local que será realizada 

a retirada, salvo se por outro não estiver sendo monitorado. II.Expeça-se 

ofício ao Sistema de Monitoramento localizado neste Fórum da 

Capital.III.Intime-se o indiciado acerca desta decisão e para que compareça 

ao setor competente para retirada da tornozeleira.IV.Após, Considerando 

que o presente feito trata-se de incidente de auto de prisão em flagrante e 

que já houve a revogação da prisão do indiciado, tendo sido o mesmo 

posto em liberdade em 24/10/2017 e a vítima sendo intimada de tal soltura 

(fl. 53), procedidas as baixas e anotações de estilo, arquive-se o 

feito.V.Intime-se.VI.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Finalidade: INTIMAR AS PARTES DA DECISÃO ABAIXO. E PARA 

COMPARECEREM NO SETOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, 

ESTABELECIDO NESTE FÓRUM DA CAPITAL, PARA RETIRAR A 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DEVOLVER O BOTÃO DO PÂNICO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524518 Nr: 16501-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORLANDO PEREIRA DA SILVA, Rg: 

000785362, Filiação: Luiz Pereira da Silva e Izabel Alves da Silva, data de 

nascimento: 05/07/1965, brasileiro(a), natural de Pindoretama-CE, 

solteiro(a), tapeceiro, Telefone 9329-9296. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Proceder a CITAÇÃO DO DENUNCIADO de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a Denúncia, intimando-o para que no 

prazo de 10 dias responda à acusação por escrito, na forma da nova 

redação do art. 396 do Código de Processo Penal. OBSERVAÇÃO: Em 

caso do réu não apresentar contestação, será nomeado um dos membros 

da Defensoria Pública na escala dessa instituição para que apresente a 

resposta à acusação.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece a denúncia contra ORLANDO PEREIRA DA SILVA, pelo 

fato a seguir exposto. No dia 07/05/2018, nesta Capital, o denunciado 

agrediu com tapas no rosto e enforcou e ameaçou de morte a vítima 

Janaína Ribeiro dos Santos e de tudo mais que constam nos autos, 

encontra-se o denunciado incurso no ART.147, C/C ART.61, INCISO II, 

ALÍNEA "F", C/C ART.69, TODOS DO CP, C/C ART.21 DA LEI Nº 3.688/41, 

C/C A LEI 11.340/06.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Compulsando os autos verifico que, 

conforme certidão de fls. 61, o acusado mudou-se do endereço informado 

pelo Ministério Púbico em sua cota às fls. 58.II.Considerando, que não 

consta nos autos o número do CPF do acusado, tornando, assim 

impossível a busca de seu endereço junto aos Órgãos Conveniados do 

Tribunal de Justiça, bem como o uso do sistema Infojud, o qual permite que 

o juízo obtenha informações cadastrais das partes junto à Receita Federal, 

indefiro a parte final da cota ministerial de fls. 58. III.Cite-se o acusado, via 

edital, nos termos do art. 361, do CPP.IV.Expeça-se o 

necessário.V.Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516220 Nr: 8639-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KAIQUE LEITE DA SILVA, Filiação: 

Sandra Valquiria Leite e Josafa Expedito da Silva, brasileiro(a), Telefone 

65 99310-5179. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a CITAÇÃO DO DENUNCIADO de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a Denúncia, intimando-o para que no 

prazo de 10 dias responda à acusação por escrito, na forma da nova 

redação do art. 396 do Código de Processo Penal. OBSERVAÇÃO: Em 

caso do réu não apresentar contestação, será nomeado um dos membros 

da Defensoria Pública na escala dessa instituição para que apresente a 

resposta à acusação.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece a denúncia contra KAIQUE LEITE DA SILVA, pelo fato a 

seguir exposto. No dia 06/07/2017, Nesta capital, o denunciado agrediu 

ameaçou queimou com cigarro, causando o ferimento descrito no laudo a 

vítima Luana Jhoyle Campos Amorim e de tudo mais que constam nos 

autos, encontra-se o denunciado incurso no ART. 147, c/c 61 II "f" e 129, 

§ 9º c/c 69,TODOS DO CP.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Acolho a cota ministerial retro.II.Cite-se o 

acusado,  v ia  ed i ta l ,  nos  te rmos do  ar t .  361 ,  do 

CPP.III.Intimem-se.IV.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 422832 Nr: 28500-45.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 339 de 584



 Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pelas partes. Atenda-se como requer.

Oficie-se à 4° Vara de Família da Capital para que encaminhe certidão de 

objeto e pé do processo da 4° Vara de Família da Capital, envolvendo as 

partes, de número 101173310.2018.811.0041, bem como encaminhe a 

decisão liminar do referido processo.

Após, dê-se vista dos autos às partes para manifestação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110174 Nr: 2127-06.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDF, HRDC, MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:24370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 69.

2) Determino a parte a parte Autora para que junte aos autos relatório 

médico atualizado dos medicamentos pretendidos na inicial;

3) Publique-se o presente despacho para ciência da advogada constituída 

Francini Correa da Silva OAB/MT 24.370;

4) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91831 Nr: 622-82.2015.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFA, TPdS, GBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Apaz Ferraz - 

OAB:13.380MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 1) Intime-se os Requerentes na pessoa da advogada Carolina Apaz 

Ferraz OAB/MT 13.380, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

interponham, caso queiram, ação de adoção tem do em vista que a criança 

G.B. da S., foi destituída do poder familiar;

2) Publique-se para ciência da advogada Carolina Apaz Ferraz OAB/MT 

13.380, com restrição, por se tratar de processo que tramita em segredo 

de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91807 Nr: 598-54.2015.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OFA, VAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Apaz Ferraz - 

OAB:13.380MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 1) Intime-se os Requerentes na pessoa da advogada Carolina Apaz 

Ferraz OAB/MT 13.380, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender necessário, tendo em vista a 

adolescente V.A.M., foi destituída do poder familiar;

2) Publique-se para ciência da advogada Carolina Apaz Ferraz OAB/MT 

13.380, com restrição, por se tratar de processo que tramita em segredo 

de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91830 Nr: 621-97.2015.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFAM, JEdAMJ, AdSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Apaz Ferraz - 

OAB:13.380MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 1) Intime-se os Requerentes na pessoa da advogada Carolina Apaz 

Ferraz OAB/MT 13.380, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

interponham, caso queiram, ação de adoção tem do em vista que a criança 

A. da S. da C, foi destituída do poder familiar;

2) Publique-se para ciência da advogada Carolina Apaz Ferraz OAB/MT 

13.380, com restrição, por se tratar de processo que tramita em segredo 

de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 83439 Nr: 3026-14.2012.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LINS RIOS - 

OAB:23813/O

 Vistos em CORREIÇÃO...,

I – Considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do NCPC ), defiro o pleito de fls. 63/64.

 II – Por meio do sistema BACENJUD, versão 2.0, proceda-se ao bloqueio 

on-line conforme os dados abaixo relacionados:

 CPF/CNPJ do Credor: 020.562.111-22

Nome do Credor: Vinicius Dias Bufete

Valor do Bloqueio: R$ 3.425,77

Dt da Última Atualização: 23/01/2017 (fls. 69)

 III – Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a 

importância encontrada e, após o prazo de 10 dias sem qualquer 

impugnação da parte devedora, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 IV – O comprovante do bloqueio servira como termo de penhora, em 

conformidade com o artigo 5º do provimento nº 04/2007 – CGJ. Em 

seguida, intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada.

 V – Caso o valor bloqueado seja menor que, aproximadamente R$500,00, 

desbloqueie-se a importância, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar o as custas processuais.

 VI – Não sendo encontrado valor suficiente para saldar o débito, 

expeça-se certidão de inteiro teor, para que o exequente caso requeira 

realize o protesto do valor devido, nos termos do artigo 517, do Código de 

Processo Civil , entregando-se a certidão ao Representante Ministerial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105712 Nr: 2821-09.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LGCDS, 

APMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice Elisia Silva Oliveira - 

OAB:16543, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11799

 Decorrido o prazo, intimem-se a Energisa, para que informe se houve o 

pagamento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora 

6/615237-5, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 93514 Nr: 2216-34.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DMP, SMP, EdSP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17809/O, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP, 

vera lucia novak gomes - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14.983

 4.2Julgar improcedente do pedido de Suspensão do Poder Familiar da 

genitora Dami Abadias Morão, em relação às crianças Davi Morão Pinto e 

Samuel Morão Pinto;4.3Manter a guarda das crianças Davi Morão Pinto e 

Samuel Morão Pinto, em favor do genitor Ernandes Souza Pinto, nos 

termos do art. 33 do ECA;4.4Manter o direito de visitas da genitora Dami 

Abadias Morão, em relação aos filhos Davi Morão Pinto e Samuel Morão 

Pinto, em finais de semana alternados, pegando-os no sábado as 08:00 

horas, devolvendo-os no domingo as 18:00 horas, de forma 

quinzenal;4.5Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do 

ECA;4.6Intimem-se. Cumpra-se;4.7Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107725 Nr: 44-17.2018.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFC, GLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFMFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677, Luiz Augusto Malheiros Abreu 

Cavalcanti - OAB:18806/MT, Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:9247, 

Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7042

 Vistos etc...,

 1) Cadastre-se as testemunhas arroladas às folhas 105, devendo o 

advogado do Requerido cumprir o disposto no art. 455 do CPC;

2) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 08/11/2018 as 15h30;

3) Expeça-se mandado de intimação as partes fazendo constar a 

advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de que caso 

sejam intimadas e, não compareçam a audiência supra designada poderão 

ser conduzidas coercitivamente;

4) Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhada da criança M.F.C.;

5) Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pelo 

requerido que residem na cidade de Goiânia/GO, sendo Rodrigo Moreira 

Leite e Arethuzza Alves Moreira;

6) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados, com 

restrição, por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça;

7) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109676 Nr: 1728-74.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GLDS, 

OJCJ, JGGDS, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Xavier da Silva - 

OAB:12.162, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 106/108;

2) Cadastre-se as testemunhas arroladas às folhas 111, e os advogados 

do requerido no Sistema Apolo, conforme procuração de folhas 112;

3) Determino a intimação da Equipe Técnica do Juízo para que realize, no 

prazo de 20 (vinte) dias, estudo psicossocial com a genitora e as crianças 

no endereço indicado às folhas 107, sendo: Rua 13, Quadra 69, Casa 41, 

Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, Telefone: 9-9292-4134, com a finalidade de 

averiguar a situação dos infantes, e outros aspectos que julgar 

necessários, nos termos do art. 167 do ECA

4) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 05/12/2018 as 15:30 horas;

5) Intime-se a guardiã/genitora Jucimara Glória Gomes da Silva, no 

endereço citado às folhas 107; Conste no mandado que no dia da 

audiência a guardiã deverá estar acompanhada das crianças Giselly e 

Odair, e do adolescente Lucas;

6) Expeça-se mandado de intimação ao genitor/requerido, fazendo constar 

a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de que caso 

seja intimado e, não compareça a audiência supra designada poderá ser 

conduzido coercitivamente;

7) Deverão os advogados do requerido, cumprir o disposto no art. 455 do 

CPC, para a intimação das testemunhas arroladas às 111;

8) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados do 

requerido, Dr. Pedro Rodrigues da Silva Neto OAB/MT 16.455 e Marta 

Xavier da Silva OAB/MT 12.162;

9) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109980 Nr: 1972-03.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EMDSA, 

EMdPA, LBMDSA, ACMDSA, WMDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10177

 Vistos etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo as Procurações de fls. 84, bem como o 

rol de testemunhas de fls. 83, para efeitos de intimação e demais atos 

processuais.

II – Em seguida, com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência 

Instrução e Julgamento para o dia 13/11/2018 as 14h00.

III – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

IV – Conste no mandado que no dia da audiência o requerente deverá 

estar acompanhado das crianças.

V - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

VI - Intime-se o advogado constituído para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

VII – Publique-se para ciência da advogada Claudia Infantina Martins 

OAB/MT 10.177

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109787 Nr: 1823-07.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, KBM, ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA FAJURI GEBARA - 

OAB:22505

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1823-07.2018.811.0063, Protocolo 109787, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105230 Nr: 2407-11.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASDSC, HMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, e nos termos do artigo 213 do ECA determino 

que:
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a) Proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, sendo na conta Estado de Mato 

Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do 

Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, para pagamento de:

 • Centro Médico Integrado Prestação de Serviços Médicos Ltda (fls. 97),

 • Clinica de Ortopedia e Traumatologia Genus Ltda (fls. 99),

 • Femina Prestação de Serviços Hospitalares Ltda (fls. 109),

 • Cortical Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda (fls. 120),

 • Sedare Anestesiologia Ltda (fls. 26).

b) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser 

imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil 

S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio;

c) Após, venham-me conclusos para expedição de Alvará;

d) Com a expedição do alvará, intimem-se por telefone ou email os 

beneficiários do Alvará, para que juntem Nota Fiscal referente ao alvará 

que lhe foi liberado.

e) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

 f) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

g) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

h) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Lauro José da Mata OAB/MT 3.774.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36674 Nr: 5558-10.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Pitaluga Costa e Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle Santos Machado - 

OAB:13023 MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056, RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:

 Procedo intimação das partes, acerca do decisão de fls. 230.

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 5623 Nr: 366-65.2004.811.0083

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CESAR MARCELINO VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319/sp

 INTIMO O RECLAMADO do desarquivamento dos autos, bem como, caso 

queira/para promover a digitalização do processo no Sistema Projudi 

(Oficio Circular nº 390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de retorno ao arquivo.

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16307 Nr: 1446-49.2007.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiamon Bendo Paiva - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A - Telemat Brasil Telecom, 

Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Bubby Reimer dos 

Santos - OAB:8543/MT, Mauri Guimarães de Jesus - OAB:6595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SAMPAIO STEINLE - 

OAB:12266

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO JOSE DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 1446-49.2007.811.0054, Protocolo 

16307, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131030 Nr: 5039-76.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Silva Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 ACOLHO a justificativa apresentada pelo nobre causídico da suposta 

vítima às fls. 18/26 e REDESIGNO a audiência preliminar antecipando para 

o dia 01.10.2018 às 15:00 horas.

INTIMEM-SE as partes.

Às providências. Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32038 Nr: 3307-68.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dailan Garcia dos Santos Ind. E Com. De 

Madeiras - Epp, DAILAN GARCIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16377

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 27/02/2019, às 15h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35602 Nr: 2419-65.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GUARATÁ LTDA - ME, Vanderlito 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 86 e 

DESIGNO audiência preliminar para o dia 5 de dezembro de 2018, às 

14h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a autora do fato por carta precatória, no endereço declinado à fl. 

86.

A situação do autor do fato VANDERLITO GONÇALVES – motorista – será 

melhor analisada em audiência designada, não havendo, por ora, 

necessidade de sua intimação.

Intime-se, ainda, o d. defensor constituído à fl. 33.
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 Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30022 Nr: 1628-33.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norte Indústria e Comércio de Madeiras da 

Amazônia Eireli, Breno Warem Caron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edine Guerra Gomes - 

OAB:20.157, João Roberto Gomes - OAB:12.922

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MADEIRAS DA AMAZÔNIA EIRELI e BRENO WAREM CARON, pela 

prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 

9.605/98. Logo, denota-se que o processo deve tramitar pelo rito 

sumaríssimo, nos termos do artigo 394, §1º, inciso III, do Código de 

Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019, às 14h30 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, os termos do artigo 81, da Lei dos Juizados Especiais, 

será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, 

será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, conforme 

dispõe o artigo 89, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual 

propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se mandado de citação e intimação do acusado, devendo ser 

instruída com cópia da presente denúncia e fazer constar que o acusado 

deverá comparecer à audiência acompanhado de advogado e com suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Registre-se, ainda, que o Oficial de Justiça deverá indagar e certificar se o 

acusado pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

defensor, bem como as razões pelas quais não pretende contratar 

defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento n. 

30/2008-CGJ).

Caso o denunciado alegue hipossuficiência, nomeio, desde já, o Núcleo de 

Práticas Jurídicas da UNIRONDON para a defesa do réu, devendo a 

secretaria providenciar a intimação da defesa nomeada para comparecer 

à audiência designada.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Às providências.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

MARI GEMA FONTELLES DE LA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:29/11/2018, Hora:09+:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002280-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA MACHADO OLIMPIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:04/12/2018, Hora:10:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002218-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIOLANDO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:29/11/2018, Hora:09:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA CONCEICAO BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

ESTADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:04/12/2018, Hora:09:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002207-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR COSTA (REQUERENTE)

ALAN DA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:04/12/2018, Hora:10:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002214-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JANDUYR SOARES VIANA JUNIOR (REQUERENTE)

ALAN DA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:04/12/2018, Hora:10:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002219-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

EVANDRO IWASAKI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:04/12/2018, Hora:10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002262-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS SILVA (REQUERENTE)

HELIO LUIZ GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002262-90.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO LUIS SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO Vistos, etc. Ratificam-se os 

atos decisórios proferidos pelo juízo que declarou incompetência. Com 

amparo no Enunciado 1, dispensa-se a realização da sessão conciliatória 

tendo em vista o adiantado estágio do processo e a manifestação do réu 

de ausência de interesse em transigir. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo de 15 dias. Após, conclusos 

para sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAINHO JUNIOR (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:29/11/2018, Hora:11:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002242-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SODRE DE PINHO BARROS (REQUERENTE)

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:04/12/2018, Hora:10:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002243-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:29/11/2018, Hora:11:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002930-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ALMEIDA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:29/11/2018, Hora:11:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Intime-se as partes. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002285-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:04/12/2018, Hora:08:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1002283-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA RODRIGUES OSORIO CORDEIRO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA BENETI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002283-66.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NEUMA RODRIGUES OSORIO 

CORDEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Registra-se, 

prefacialmente, que o processo foi redistribuído para este Juizado 

Especial da Fazenda Pública em cumprimento da decisão declinatória de 

competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. Dispensa-se a 

realização da audiência de conciliação tendo em conta o adiantado estágio 

do processo e a manifestação de ausência de interesse em transigir, com 

amparo no Enunciado 1, facultando designá-la caso as partes expressem 

interesse na realização do ato processual, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os autos conclusos 

para sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504582-15.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DE CARVALHO ALDIGUERI (EXEQUENTE)

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

EDNA LEITE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504582-15.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ILMA DE CARVALHO 

ALDIGUERI, EDNA LEITE DE CARVALHO EXECUTADO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Processe-se de acordo com o 

Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000502-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MARIA SONIA CASTRILLON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:04/12/2018, Hora:10:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o requerido, com as advertências legais, especialmente para 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001022-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (EXEQUENTE)

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001022-66.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como 

tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

concluso para despacho. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO BARBOSA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:29/11/2018, Hora:08:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se os requeridos para contestarem a ação 

no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro 

Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazerem aos autos documentos de que 

disponham para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0506050-14.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL (ADVOGADO(A))

ELVIRA AQUINO BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0506050-14.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ELVIRA AQUINO BRAGA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em que pese a 

ausência de cumprimento pela parte autora do despacho de id 7245328, 

por meio do qual se determinou a juntada de documento, o que implica no 

valoração da prova segundo as regras próprias de distribuição do ônus 

probatório, verifica-se que não houve a regular citação do segundo 

requerido, o qual embora arrolado na petição inicial não se encontra 

cadastrado no sistema PJe. Dessa forma, atualize a secretaria o polo 

passivo da ação no PJE, incluindo o segundo réu indicado na peça de 

ingresso, designe-se sessão conciliatória e cite-se, com as advertências 

da Lei 9.099/95, o requerido Pedro Ivan Ritzmann. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500488-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SELMA REGINA DE ARRUDA MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500488-24.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: SELMA REGINA DE ARRUDA 

MOREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 
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Considerando o decurso de tempo, determina-se a intimação da parte 

autora para se manifestar quanto ao cumprimento da sentença, no prazo 

de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido no mencionado prazo, arquive-se. 

Caso contrário, renove-se a conclusão. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002271-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSSON RENATO QUINTANA (REQUERENTE)

EDSSON RENATO QUINTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002271-52.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDSSON RENATO QUINTANA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. 

Registra-se, prefacialmente, que o processo foi redistribuído para este 

Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento da decisão 

declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. 

Dispensa-se a realização da audiência de conciliação tendo em conta o 

adiantado estágio do processo e a manifestação de ausência de interesse 

em transigir, com amparo no Enunciado 1, facultando designá-la caso as 

partes expressem interesse na realização do ato processual, no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os 

autos conclusos para sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002071-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho (ADVOGADO(A))

SALUSTIANO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:04/11/2018, Hora:11:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda da inicial. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030500-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA (ADVOGADO(A))

SUZANA NUNES RONDON (REQUERENTE)

SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1030500-96.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SUZANA NUNES RONDON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

anulatória que SUZANA NUNES RONDON, professora da educação 

básica, promove em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual requer 

“(...) seja concedida tutela de urgência, para o fim de determinar 

diretamente à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato 

Grosso-SEDUC/MT, (...) a inclusão da Requerente Suzana Nunes Rondon, 

matrícula 33575, no Processo de Escolha em Eleição Direta dos 

Assessores Pedagógicos para o triênio 2019/2021, regido pelo Edital nº 

013/2018/GS/SEDUC/MT, permitindo-se sua participação efetiva na prova 

escrita a ser realizada no dia 21/09/2018, e caso aprovada, nas demais 

fases, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).” 

Aponta, em síntese, que se inscreveu no processo de escolha de 

assessor pedagógico para o triênio 2019/2021, regulado pelo Edital nº 

013/2018/GS/SEDUC/MT), mas teve sua inscrição indeferida em 

decorrência da aplicação da restrição relativa aos servidores em licença 

contínua, conforme o Edital Complementar nº 016/2018/GS/SEDUC/MT, 

DOE/MT nº 27313, de 01/08/2018. Aduz que a SEDUC/MT considerou 

ilegalmente o período de readaptação como se licença fosse, e por isso 

entendeu que a candidata incidiu em requisito de restrição à inscrição, 

haja vista que os profissionais em licenças contínuas não podem participar 

do certame haja vista a vedação contida no art. 7º, inciso III, da Lei 

Estadual nº 9.241/2009. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 

diz que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir 

quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 

para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Extrai-se do conjunto 

probatório a verossimilhança da alegação de aparente risco de violação 

do direito da autora consubstanciado na impossibilidade de participar da 

seleção ante o indeferimento de sua inscrição. É cediço que, embora a 

readaptação possa ser considerada como uma condição análoga à 

licença porque o profissional pode não estar exercitando as atribuições do 

seu cargo, mas sim àquelas compatíveis com a limitação verificada em 

inspeção médica, esse período é contado como de efetivo exercício no 

caso dos professores, notadamente a partir da decisão proferida pelo STF 

na ADI 3772. Ademais, regras restritivas devem ser interpretadas sem 

ampliação, pois cerceiam a ampla concorrência que é o objetivo dos 

processos seletivos, inclusive os internos, razão pela qual exsurge a 

probabilidade do direito assentada no art. 7º, da lei 9241/09, que não faz 

referência expressa à readaptação como critério restritivo à inscrição. 

Assim, a princípio, a readaptação poderia impedir a participação da autora 

no certame na hipótese de constar expressamente como vedação no 

texto legal, pois sem a referência específica não há como estender a 

proibição por ato infralegal, posto que somente a lei pode impor tais 

condições para acesso a cargos e funções públicas [1]. O risco ao 

resultado útil ao processo decorre da iminência da realização de uma das 

fases da seleção, marcada para o dia 21/09/2018. De outro lado, não se 

identifica prejuízo ao réu de incluir a requerente na prova que acontecerá 

na tarde de hoje, e promover regular defesa processual nestes autos em 

respeito ao princípio do contraditório. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória para suspender o ato de indeferimento da inscrição da 

parte autora SUZANA NUNES RONDON, matrícula 33575, no Processo de 

Escolha em Eleição Direta dos Assessores Pedagógicos para o triênio 

2019/2021, bem como DETERMINAR que o requerido adote as 

providências necessárias para a inclusão da autora na condição de 

candidata com inscrição deferida sub judice e a inclua no certame para 

permitir a realização da prova escrita agendada para o dia 21/09/2018, e 

caso aprovada, participe das demais fases subsequentes em 

conformidade expressa ao Edital, até ulterior deliberação deste juízo, sob 

pena de fixação de multa. Considerando a natureza da matéria, 

dispensa-se a audiência de conciliação, devendo a contestação ser 

apresentada no prazo de 30 dias após a citação. Cite-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO, com as advertências legais, especialmente para 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e intime-o para o 

cumprimento da tutela deferida. Oficie-se ao Secretário(a) de Estado de 

Educação, ou quem suas vezes fizer, para que adote as providências ao 

seu encargo para o exato cumprimento da presente ordem judicial. 

Considerando que a prova está agendada para a data de hoje, SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO e OFÍCIO. Intime-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO 

LEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Somente lei formal pode impor condições para o 

preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento” ( STF - AI nº 

627.586/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 

19/12/07)g.n.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002274-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA NUNES RONDON (REQUERENTE)

JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA (ADVOGADO(A))

SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002274-07.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SUZANA NUNES RONDON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O sistema PJe 

acusa prevenção com o processo n. 1030500-96.2018.8.11.0041 

(distribuído na Vara da Fazenda Pública), cujos autos possuem as 

mesmas partes, objeto e causa de pedir, na modalidade de litispendência. 

Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a litispendência entre os 

processos 1030500-96.2018.8.11.0041 (antecedente, redistribuído para 

este Juizados) e 1002274-07.2018.8.11.0001 e JULGA-SE EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso V, do 

CPC. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, 21 

de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA (ADVOGADO(A))

RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCINE MARIA FERNANDES AZAMBUJA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002264-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RAMIRO AZAMBUJA DA 

SILVA, FRANCINE MARIA FERNANDES AZAMBUJA DA SILVA 

REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA que as 

partes autoras RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA e FRANCINE MARIA 

FERNANDES promovem em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A. É o 

sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém 

competência para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo 

figurem uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente 

listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” 

g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado IUNI 

EDUCACIONAL S/A não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505503-71.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ RAMOS (EXEQUENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505503-71.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EDSON LUIZ RAMOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de execução de título judicial, 

na qual a parte exequente postula o pagamento de quantia certa 

determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 13.256,32 (treze mil, 

duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), acrescidos de 

honorários sucumbenciais no importe de 10% fixados pela Turma Recursal 

Única, consoante planilha de cálculo. De acordo com o Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de 

título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue 

o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada manifesta nos autos, 

concordando com o valor indicado pela parte exequente (id. 12609320 - 

Pág. 1). Passa-se ao julgamento. A parte exequente apresentou o cálculo 

(id. 10380531) em conformidade com a sentença e acórdão. In casu, a 

Turma Recursal Única fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE para que operem seus jurídicos e 

legais efeitos, o valor de R$ 13.256,32 (treze mil, duzentos e cinquenta e 

seis reais e trinta e dois centavos), referentes a condenação, e, os 

honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) no valor de R$ 

1.325,63 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e três 

centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505676-95.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

VALDA GONCALINA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505676-95.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: VALDA GONCALINA 

RODRIGUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de 37.527,99 (trinta sete mil, quinhentos e vinte sete reais e 

noventa nove centavos), acrescidos de honorários sucumbenciais no 

importe de 15% fixados pela Turma Recursal Única, consoante planilha de 

cálculo. Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade 

alegando erro na atualização do débito. Para tanto, junta planilha de 

cálculos com o montante que entende correto (ID 13881733). Passa-se à 

decisão. Alega o executado que a exequente se utilizou de índice 

desconhecido na correção monetária e datas incorretas, ocasionando 

excesso na execução. Vê-se que a sentença determinou: “... CONDENAR 

a parte reclamada a pagar o acréscimo da remuneração da parte 

reclamante pela efetiva dedicação exclusiva no exercício da função de 

diretora escolar entre o período de 02/01/2014 a 31/12/2015, acrescidos 

de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 
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básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a data 

do arbitramento, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 

25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do efetivo 

desembolso.” Desse modo, vislumbra-se o erro nos cálculos 

apresentados pelo embargante, que utilizou índices e períodos diversos do 

fixado na sentença e confirmada no acordão, ocasionando a discrepância 

entre os valores. In casu, a Turma Recursal Única fixou honorários 

sucumbenciais em 15% (quinze por cento). Ante o exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE a Exceção de Pré-executividade oposta pela Fazenda 

Pública e, em consequência, HOMOLOGA-SE o valor de 37.527,99 (trinta 

sete mil, quinhentos e vinte sete reais e noventa nove centavos) 

referentes a condenação, e os honorários sucumbenciais fixados em 15% 

(dez por cento). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação 

aos honorários. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá, 08 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000054-36.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANA MARCIA JULIANI DA 

SILVA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA 

aposentada em 17/05/2013 interpôs a presente ação contra o Município de 

Cuiabá, almejando a conversão em pecúnia da licença prêmio em que 

acredita fazer jus, referente ao período de 2000/2005. Citada, a parte 

reclamada não compareceu na audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação, contudo, não são aplicados os efeitos da revelia 

contra o Reclamado, diante da indisponibilidade do interesse público, 

consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao 

julgamento. É cediço que a licença prêmio gera o direito da conversão em 

pecúnia, por não ter usufruído durante o serviço público, em razão da 

aposentadoria/exoneração/demissão/inatividade, marco inicial para se 

contar o prazo prescricional, razão peça qual se rejeita a prejudicial de 

mérito. A propósito: APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR 

APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ — RECEBIMENTO DE FÉRIAS E 

DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS — EXIGÊNCIA — DIREITO 

ASSEGURADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE — 

CONVERSÃO EM PECÚNIA — ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO — NÃO 

OPERAÇÃO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ATUALIZAÇÃO DO 

VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA 

LEI Nº 11.960/2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS — ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — INPC. É obrigação do Município de Cuiabá pagar ao 

servidor aposentado as férias e décimo terceiro proporcionais, bem como 

licença-prêmio não usufruída na atividade. O artigo 1º do Decreto nº 

20.910, de 6 de janeiro de 1932, fixa em cinco (5) anos o prazo de 

prescrição, pelo que, antes de transcorrido, não opera a prescrição em 

favor da Fazenda Pública. Aplicar-se-ão os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir 

de 29 de junho de 2009. Em período anterior, tão somente quanto à 

correção monetária, incidirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC. Recurso provido em parte. (TJMT Ap 58114/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, 

Publicado no DJE 09/11/2015) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 

TERMO INICIAL. REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do MS 17.406/DF (Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à 

conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas ou não utilizadas 

para a contagem do tempo de serviço origina-se do ato de aposentadoria 

(...) (no mesmo sentido: AgRg no REsp 1522366/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; RMS 35.039/RS, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 01/10/2013). 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 804.065/DF, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, 

DJe 26/02/2016) g.n. Convém registrar que a Lei Complementar nº 93/2003 

que "dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração 

pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá", em seu 

artigo 192, extingue no serviço público municipal, a partir da vigência da 

lei, a licença prêmio. Ocorre que a parte reclamante pertence área da 

classe de professora, tendo como lei regulamentadora da categoria dos 

profissionais da educação, mesmo que ordinária (Lei 4.494/2004 que 

”dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria de educação 

de Cuiabá”). Assim, diante de antinomia aparente de normas, na 

impossibilidade da invocação dos princípios da hierarquia e da 

anterioridade, deve ser aplicado o da especialidade, segundo o qual a 

norma especial prefere à norma geral, pelo menos no que se refere ao 

direito à licença prêmio, porém nada impede que a Lei Complementar n° 

093/03 continue sendo aplicada, desde que não haja incompatibilidade com 

a Lei n° 4.594/2004. Diz o artigo 57 e seguintes da Lei 4.494/2004, sobre a 

licença prêmio, vejamos: CAPÍTULO III DA LICENÇA-PRÊMIO POR 

ASSIDUIDADE Art. 57 Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo 

exercício no serviço público municipal, o Profissional da Educação fará jus 

a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a 

remuneração do cargo efetivo. Parágrafo Único - Para fins da licença- 

prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço 

desde seu ingresso no serviço público municipal. Art. 58 Não se 

concederá licença-prêmio ao Profissional da Educação que, no período 

aquisitivo: I - Sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II - Afastar-se do 

cargo em virtude de: a) licença por motivo de doença em pessoa da 

família, sem remuneração; b) licença para tratar de interesse particular; c) 

condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo Único - 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas. Art. 

59 O número de Profissionais da Educação em gozo simultâneo de 

licença-prêmio não poderá ser superior a 1/5 (um quinto) da lotação da 

respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. Art. 60 Para 

possibilitar o controle das concessões da licença, o órgão de lotação 

deverá proceder anualmente a escala dos Profissionais da Educação que 

estará em gozo de licença-prêmio por assiduidade. Sobre isso, segue 

julgado: RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA - DIREITO A LICENÇA 

PRÊMIO - INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (N° 093/03) E LEI DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ (N° 4.594/2004) - PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL - RECURSO 

IMPROVIDO. Se a Lei Especial que rege a categoria dos profissionais da 

educação de Cuiabá (n° 4.594/2004) restaurou a licença prêmio revogada 

pelo Estatuto Público do Servidor Municipal (n° 093/03), deve prevalecer 

em razão do seu caráter especial, garantindo ao servidor integrante da 

carreira de professor, o direito ao gozo do referido benefício. (TJMT Ap 

98770/2009, DES. EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/02/2010, Publicado no DJE 11/02/2010) REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO – 

COMPROVAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO - INDEFERIMENTO – 

SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – ANTAGONISMO ENTRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI ORDINÁRIA Nº 

4.594/2008) E A LEI ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (LC Nº 

93/2003) – INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA NA ESPECIE DOS AUTOS – 

RESOLUÇÃO DA LIDE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – 

Não há hierarquia entre a Lei Complementar Municipal (LC nº 93/2003) e a 

Lei Ordinária nº 4.594/2004, norma especial da categoria profissional 

(Profissionais da educação do Município), porquanto, ambas, tem 

fundamento em critério constitucional próprio de validade, definidores do 
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campo material da competência legislativa. 2 – Assim, havendo lei 

regulamentadora da categoria dos profissionais da educação, mesmo que 

ordinária (Lei 4.494/2004), deve prevalecer sobre a lei complementar geral 

(lei 093/2003), em arrimo ao princípio da especialidade. Destarte, se 

demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da 

educação descrita no art. 2º da Lei nº 4.594/2004, é assegurado ao 

servidor o direito à licença prêmio, porque, a legislação especial deve 

prevalecer sobre a regra geral. (TJMT Apelação / Reexame Necessário 

34944/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 19/03/2013, Publicado no DJE 12/04/2013) 

Compulsando os autos, verifica-se a Portaria SMPOG nº445/2005 (id. 

11355474 - Pág.2), a qual defere o pedido de licença do período de 

2000/2005, o que comprova o direito a referida licença prêmio. Registra-se 

que restou incontroverso que a parte reclamante tinha direito a licença 

prêmio no período pleiteado, pois a parte reclamada não juntou aos autos 

prova do gozo ou pagamento, mesmo sendo o detentor da posse de 

documentos que possibilitam o controle da concessão da licença. Diante 

do exposto, faz jus a parte reclamante a receber a conversão em pecúnia 

da licença prêmio pleiteada. Ademais, a conversão do valor do período 

não usufruído de licença-prêmio é devido, pois caso não indenizado, 

resultará no enriquecimento sem causa do Município, beneficiário dos 

serviços por ela prestados. É este o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: (...) Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou 

entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não 

decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício 

ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de 

aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre 

de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o 

enriquecimento sem causa da Administração. (...)(STJ, Decisão 

Monocrática, REsp nº 1.486.857/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 

10/12/2014) g.n.. Deste modo, a parte reclamante faz jus à percepção em 

espécie pela não utilização da referida licença, pois constitui a única forma 

de receber o que lhe é de direito, sob pena de enriquecimento sem causa 

da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido. (Precedentes: 

Acórdão n.644986, 20110112124362ACJ, Rel. Giselle Rocha Raposo, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 

14/01/2013. Pág.: 219; STJ, AgRg no REsp 1360642 / RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, 2º Turma, DJ 22/05/2013). A propósito, a Turma 

Recursal Única já confirmou decisões desse Juizado acerca deste tema: 

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM 

DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA 

- DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO 

DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). g.n. O valor da indenização da licença prêmio tem como base 

a remuneração do servidor, devendo no caso concreto considerar os 

vencimentos da parte reclamante do mês anterior à propositura da ação. 

Isto porque não se trata de mera conversão do direito em pecúnia, mas de 

verdadeira indenização e como tal de caráter punitivo, pois se o servidor 

não fruiu do seu descanso regular, justo é que o Estado lhe indenize. 

(Precedente: TJ/RJ, Recurso Inominado nº 0436335 – 91.2013.8.19.0001, 

Rel. Juiz Fernando de Andrade Pinto, julgamento em 05/09/2014). Posto 

isto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR a parte Reclamada a pagar a parte reclamante 03 (três) 

meses de licença prêmio do período de 2000/2005, considerando o 

percebido no mês anterior à propositura da ação, sem incidência do 

imposto de renda, como dispõe a súmula 136 do STJ, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e, de correção monetária, 

pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, ambos 

desde a citação, limitando o valor da execução ao teto dos Juizados 

Especiais. De consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Intime-se a 

parte reclamante para juntar aos autos, a ficha financeira referente ao 

mês anterior à propositura da ação, bem como a planilha de cálculo, para 

fins de execução. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação 

à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504349-81.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVETE NUNES BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504349-81.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: IVETE NUNES BARBOSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$40.954,19 

(quarenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove 

centavos) e de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor 

atualizado da condenação, conforme planilha de cálculo id. 10254288. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 10254288) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 10254288, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$40.954,19 

(quarenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove 

centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por 

cento) no valor R$6.143,13 (seis mil cento e quarenta e três reais e treze 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002643-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA SILVA FERRARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002643-35.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO DA SILVA FERRARI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. RODRIGO DA SILVA FERRARI 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou nos processos Códigos nºs 35146, 42367, 3949, 

40170, 44161, todos em tramite junto a Vara Única da Comarca de Rio 

Branco-MT, almejando o recebimento de R$ 4.354,92.( quatro mil e 
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trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos ). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 12456021). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 4.354,92 ( quatro mil e trezentos 

e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos ), referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos Códigos nºs 35146, 42367, 

3949, 40170, 44161, todos em tramite junto a Vara Única da Comarca de 

Rio Branco-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da 

Comarca de Rio Branco-MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 06 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500967-85.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE (ADVOGADO(A))

TARCIZIO MANFIO ZANON (EXEQUENTE)

CAIO CESAR MANOEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500967-85.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: TARCIZIO MANFIO ZANON 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 

da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$4.584,90 (quatro mil quinhentos e 

oitenta e quatro reais e noventa centavos), conforme planilha de cálculo 

id. 7297597. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a 

planilha de cálculo (Id. 7297597) apresentada pela parte exequente está 

em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 7297597, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.584,90 (quatro 

mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504020-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MAURO CESAR CORREA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504020-69.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: MAURO CESAR CORREA DE 

SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$1.257,65 

(hum mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 9764322. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 9764322) apresentada 

pela parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se 

que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes 

da intimação da parte executada, in casu, o de ID 9764322, pois a partir 

daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor 

de R$1.257,65 (hum mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 

cinco centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001634-72.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

LEANDRO ZUQUETI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001634-72.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO ZUQUETI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de execução de título judicial, 

na qual a parte exequente postula o pagamento de quantia certa 

determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 4.858,66 (quatro mil 

oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), 

consoante planilha de cálculo. De acordo com o Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada não opôs embargos. 

Passa-se ao julgamento. A parte exequente apresentou o cálculo (id. 

11049306) em conformidade com a sentença e acórdão. In casu, a Turma 

Recursal Única fixou honorários sucumbenciais em 15% (quinze por 

cento). No tocante ao pedido de destaque da verba honorária, verifica-se 

a juntada do contrato de prestação de serviços no processo, sendo 

cumpridos os requisitos para a separação dos créditos. In casu, 

defere-se o pedido de destaque da verba honorária contratuais, em 

observância ao contrato firmado entre as partes, bem como os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 728,80 (setecentos e vinte e oito reais e 

oitenta centavos). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos, o valor de R$ 4.858,66 (quatro mil oitocentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) referentes a 

condenação, e, os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por 

cento) no valor de R$ 728,80 (setecentos e vinte e oito reais e oitenta 

centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 
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de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500365-89.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MIRACILIA DE SOUZA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500365-89.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: MIRACILIA DE SOUZA 

NOGUEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$4.233,39 (quatro mil duzentos e trinta e três reais e trinta nove 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 10650651. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 12288386). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.233,39 (quatro 

mil duzentos e trinta e três reais e trinta nove centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500752-75.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIEL FREITAS CUNHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500752-75.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: DANIEL FREITAS CUNHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$7.068,31 

(sete mil sessenta e oito reais e trinta e um centavos) e de honorários 

sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, conforme planilha 

de cálculo id. 10449081. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 13295835). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$7.068,31 (sete mil sessenta e oito 

reais e trinta e um centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 

15% (quinze por cento) no valor R$1.060,25 (hum mil sessenta reais e 

vinte e cinco centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001086-13.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001086-13.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCO ANTONIO SOUZA E 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$13.330,49 (treze mil, trezentos e trinta reais e quarenta e 

nove centavos), conforme planilha de cálculo integrante da petição id. 

10537611 - Pág.3/7. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se 

que a planilha de cálculo (10537611 - Pág.3/7) apresentada pela parte 

exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que deve 

ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 10537611 - Pág.3/7, pois a 

partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

no valor de R$13.330,49 (treze mil, trezentos e trinta reais e quarenta e 

nove centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504469-27.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA (EXEQUENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504469-27.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: RAFAEL JULIANO DOS 

SANTOS VIEIRA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$7.330,70 

(sete mil trezentos e trinta reais e setenta centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 10540110. O Executado concordou com o cálculo apresentado 

pela exequente. (ID 12811041). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

no valor de R$7.330,70 (sete mil trezentos e trinta reais e setenta 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503923-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

AIRES SARTORI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503923-69.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: AIRES SARTORI EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da 

Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$10.014,47 (dez mil quatorze reais e 

quarenta e sete centavos) e de honorários sucumbenciais de 15% sobre 

o valor da condenação, conforme planilha de cálculo id. 10707668. Citado, 

o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 

10707668) apresentada pela parte exequente está em consonância com a 

sentença. Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 

10707668, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$10.014,47 (dez mil quatorze reais 

e quarenta e sete centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 

15% (quinze por cento) no valor R$1.502,17 (hum mil quinhentos e dois 

reais e dezessete centavos). No que tange ao pedido de destaque de 

honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503857-26.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ADAO CESAR RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503857-26.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ADAO CESAR RODRIGUES 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$11.683,90 

(onze mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 10687346. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10687346) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 10687346, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$11.683,90 (onze mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001083-92.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CORBELINO BIANCARDINI (ADVOGADO(A))

LUCIMAR REI DE FRANCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001083-92.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIMAR REI DE FRANCA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$1.809,88 

(hum mil oitocentos e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 11530765 e 11530677. Citado, o Executado não 

opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 11530765 e 

11530677) apresentada pela parte exequente está em consonância com a 

sentença. Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 

11530765 e 11530677, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.809,88 (hum mil 

oitocentos e nove reais e oitenta e oito centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505475-06.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0505475-06.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$30.746,99 

(trinta mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 10729044. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 13047819). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$30.746,99 (trinta mil setecentos e 

quarenta e seis reais e noventa e nove centavos). No que tange ao pedido 

de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500153-39.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

EDSON JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500153-39.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: EDSON JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$5.476,91 

(cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos) e 

de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 10177138. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 13047424). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$5.476,91 (cinco mil quatrocentos 

e setenta e seis reais e noventa e um centavos) e os honorários 

sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) no valor R$821,53 

(oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500816-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

ALUIZIO GONCALVES LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500816-51.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ALUIZIO GONCALVES LEITE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de execução de título 

extrajudicial objetivando o recebimento da importância atualizada de 

R$20.598,36 (vinte mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e seis 

centavos), representada pela Certidão de Crédito N. 9.9.092.927-2, emitida 

pela Secretaria de Estado de Administração. O Executado concordou com 

o cálculo apresentado pela exequente. (ID 12563777). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$20.598,36 (vinte mil quinhentos e 

noventa e oito reais e trinta e seis centavos) referente a Certidão de 

Crédito N. 9.9.092.927-2, emitida pela Secretaria de Estado de 

Administração. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE 

a parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503074-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN (EXEQUENTE)

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503074-97.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$19.809,65 (dezenove mil oitocentos e nove reais e sessenta e cinco 

centavos) e de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da 

condenação, conforme planilha de cálculo id. 11514337. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 13035590). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$19.809,65 

(dezenove mil oitocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) e os 

honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) no valor 

R$2.971,44 (dois mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500837-90.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500837-90.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$4.437,66 

(quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11665554. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 11665554) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 11665554, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$4.437,66 (quatro mil quatrocentos e trinta e sete 

reais e sessenta e seis centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505181-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0505181-51.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$4.511,67 

(quatro mil quinhentos e onze reais e sessenta e sete centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11664002. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 12738636). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.511,67 (quatro mil quinhentos e 

onze reais e sessenta e sete centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503077-52.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER (ADVOGADO(A))

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA LIMA COELHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503077-52.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: ANDRESSA LIMA COELHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$32.811,93 

(trinta e dois mil oitocentos e onze reais e noventa e três centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11514136. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 12691175). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$32.811,93 (trinta e dois mil 

oitocentos e onze reais e noventa e três centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503867-36.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERREIRA ULIANA (EXEQUENTE)

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503867-36.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: RODRIGO FERREIRA ULIANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$13.681,63 

(treze mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 11514379. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 13122502). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$13.681,63 (treze mil seiscentos e 

oitenta e um reais e sessenta e três centavos) e os honorários 

sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) no valor R$2.052,24 

(dois mil cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502280-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502280-76.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: RODRIGO CASARIN DE 

SIQUEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$28.158,20 

(vinte e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 11513717. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 13184013). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$28.158,20 (vinte e oito mil, cento e 

cinquenta e oito reais e vinte centavos). Transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502285-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

GILBERTO DE ALMEIDA MORIS FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502285-98.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: GILBERTO DE ALMEIDA MORIS 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$20.723,05 

(vinte mil setecentos e vinte e três reais e cinco centavos) e de honorários 

sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, conforme planilha 

de cálculo id. 10555377. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 13121891). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$20.723,05 (vinte mil setecentos e 

vinte e três reais e cinco centavos) e os honorários sucumbenciais 

fixados em 10% (dez por cento) no valor R$2.072,30 (dois mil setenta e 

dois reais e trinta centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 
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54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505180-66.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0505180-66.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$4.511,67 

(quatro mil quinhentos e onze reais e sessenta e sete centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11665712. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 13186225). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.511,67 (quatro mil quinhentos e 

onze reais e sessenta e sete centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500449-27.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

REGINA MARIA DO BOMDESPACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500449-27.2014.8.11.0001. REQUERENTE: REGINA MARIA DO 

BOMDESPACHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$3.838,33 (três mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e três 

centavos) e de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da 

condenação, conforme planilha de cálculo id. 9349825 e 9349821. O 

Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

13855085). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$3.838,33 (três mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) 

e os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) no 

valor R$369,77 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e sete 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000362-43.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ERNANI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000362-43.2016.8.11.0001. REQUERENTE: ERNANI ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$9.144,58 

(nove mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 1977988. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 13838582). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$9.144,58 (nove mil cento e 

quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000446-44.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000446-44.2016.8.11.0001. REQUERENTE: VENINA FERREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$8.489,86 

(oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e 

de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor atualizado da 

condenação, conforme planilha de cálculo id. 11854687. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 14330210). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$8.489,86 (oito mil 

quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e os 

honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) no valor 

R$1.273,48 (hum mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e oito 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 
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9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505072-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA (ADVOGADO(A))

LOEDIL CORREA DE SANT ANNA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0505072-03.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LOEDIL CORREA DE SANT 

ANNA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$5.520,96 

(cinco mil quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 11677284. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 11677284) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 11677284, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$5.520,96 (cinco mil quinhentos e vinte reais e 

noventa e seis centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 10% 

(dez por cento) no valor R$552,09 (quinhentos e cinquenta e dois reais e 

nove centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001206-90.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIK NAZARENO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001206-90.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: VALDIK NAZARENO GOMES 

DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$4.285,11 (quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e onze 

centavos) e de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da 

condenação, conforme planilha de cálculo id. 11606942. Citado, o 

Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 

11606942) apresentada pela parte exequente está em consonância com a 

sentença. Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 

11606942, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.285,11 (quatro mil duzentos e 

oitenta e cinco reais e onze centavos) e os honorários sucumbenciais 

fixados em 10% (dez por cento) no valor R$428,51 (quatrocentos e vinte 

e oito reais e cinquenta e um centavos). No que tange ao pedido de 

destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 12 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000035-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000035-30.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorários de defensor dativo, a qual atuou no processo de nº 

7021-07.2012.811.0040 (Código 95191), em tramite junto 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT, almejando o recebimento de R$1.154,28 (hum mil 

cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme 

planilha de cálculo de Id. 11322867. O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

12177628). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.154,28 (hum mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo do processo de 

nº 7021-07.2012.811.0040 (Código 95191), em tramite junto 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000164-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (EXEQUENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000164-69.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$25.699,46 

(vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e seis 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 9992995. Citado, o Executado 
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não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 9992995) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 9992995, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$25.699,46 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e 

nove reais e quarenta e seis centavos). Transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002920-85.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

SANTIAGO & SILVEIRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002920-85.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: SANTIAGO & SILVEIRA LTDA - 

ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$25.318,42 

(vinte e cinco mil trezentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 8285403. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 12414602). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$25.318,42 (vinte e cinco mil 

trezentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001276-73.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001276-73.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 3326-43.2008.811.0086 - CÓD: 

40251, em tramite junto a 1º Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, 

almejando o recebimento de R$16.694,40 (dezesseis mil seiscentos e 

noventa e quatro reais com quarenta centavos). O Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

12607317). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$16.694,40 (dezesseis mil seiscentos e noventa e quatro reais com 

quarenta centavos), referente aos honorários de defensor dativo do 

processo de nº 3326-43.2008.811.0086 - CÓD: 40251, em tramite junto a 

1º Vara da Comarca de Nova Mutum-MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 1º Vara da Comarca de Nova Mutum-MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002889-65.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

RANIE PEREIRA SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002889-65.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: RANIE PEREIRA SOUSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$27.719,79 

(vinte e sete mil setecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 9088087. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 9088087) apresentada 

pela parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se 

que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes 

da intimação da parte executada, in casu, o de ID 9088087, pois a partir 

daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor 

de R$27.719,79 (vinte e sete mil setecentos e dezenove reais e setenta e 

nove centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503535-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

IVANE MARGARETH RIBEIRO BRAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503535-69.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: IVANE MARGARETH RIBEIRO 

BRAGA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$1.471,60 
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(um mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 10846162. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10846162) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 10846162, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$1.471,60 (um mil quatrocentos e setenta e um reais e 

sessenta centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002753-68.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

WALTER SILVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002753-68.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: WALTER SILVEIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$40.062,39 

(quarenta mil sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 13395545. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 13395545) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 13395545, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$40.062,39 (quarenta mil sessenta e dois reais e trinta e nove centavos). 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504381-86.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

CANATUR LOCADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504381-86.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: CANATUR LOCADORA LTDA - 

ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais no 

valor atualizado de R$844,84 (oitocentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo id. 10148555. O 

Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

12418278). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$844,84 (oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos) referente aos honorários sucumbenciais fixados no acordão. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003345-78.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (EXEQUENTE)

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003345-78.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ARTUR BARROS FREITAS OSTI 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 3813-70.2017.811.0062 – Código 

122770, em tramite junto ao Juizado Especial Criminal Unificado da 

Comarca de Cuiabá – MT, almejando o recebimento de R$880,05 

(Oitocentos e oitenta reais e cinco centavos). O Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

12422088). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$880,05 (Oitocentos e oitenta reais e cinco centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo do processo de nº 3813-70.2017.811.0062 

– Código 122770, em tramite junto ao Juizado Especial Criminal Unificado 

da Comarca de Cuiabá – MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá – MT acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000031-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 358 de 584



Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000031-90.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorários de defensor dativo, a qual atuou no processo de nº 

587-02.2012.811.0040 (Código 89009), em tramite junto 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT, almejando o recebimento de R$1.154,28 (hum mil 

cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme 

planilha de cálculo de Id. 11321186. O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

12953654). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.154,28 (hum mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo do processo de 

nº 587-02.2012.811.0040 (Código 89009), em tramite junto 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003072-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003072-02.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 5432-94.2016.811.0086 - CÓD: 

98492, em tramite junto a 2º Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, 

almejando o recebimento de R$1.252,08 (um mil duzentos e cinquenta e 

dois reais com oito centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

12419164). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.252,08 (um mil duzentos e cinquenta e dois reais com oito centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

5432-94.2016.811.0086 - CÓD: 98492, em tramite junto a 2º Vara da 

Comarca de Nova Mutum-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2º Vara da Comarca de Nova Mutum-MT acerca da presente execução 

e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501232-82.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0501232-82.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: JOAO BOSCO FERREIRA DA 

COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$1.810,74 (mil 

oitocentos e dez reais e setenta e quatro centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 10334374. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se 

que a planilha de cálculo (Id. 10334374) apresentada pela parte exequente 

está em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser 

considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação 

da parte executada, in casu, o de ID 10334374, pois a partir daí tem-se a 

preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.810,74 (mil oitocentos e dez reais e setenta e quatro centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000977-33.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JOSE ROXO DE SOUZA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000977-33.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: JOSE ROXO DE SOUZA NETO 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$2.816,75 

(dois mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 10377740. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10377740) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 10377740, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.816,75 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e 

setenta e cinco centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 
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do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003221-32.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MARISE ANTUNES MACIEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003221-32.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: MARISE ANTUNES MACIEL 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$1.899,28 

(hum mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 10382586. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10382586) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 10382586, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$1.899,28 (hum mil oitocentos e noventa e nove reais 

e vinte e oito centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000978-18.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BRASIL FERRO COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000978-18.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: RAFAEL BRASIL FERRO 

COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$9.682,38 

(nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 10641881. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10641881) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 10641881, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$9.682,38 (nove mil seiscentos e oitenta e dois reais 

e trinta e oito centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 15% 

(quinze por cento) no valor R$1.452,35 (hum mil quatrocentos e cinquenta 

e dois reais e trinta e cinco centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501145-29.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SILVANI DE SOUZA COSTA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0501145-29.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: SILVANI DE SOUZA COSTA 

GOMES EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$2.120,21 (dois mil cento e vinte reais e vinte e um centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 10485321. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 12545665). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.120,21 (dois mil cento e vinte 

reais e vinte e um centavos). No que tange ao pedido de destaque de 

honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502100-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ERIKA PICCO PALACIOS DE ANDRADE CALAZANS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502100-60.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: ERIKA PICCO PALACIOS DE 

ANDRADE CALAZANS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$21.623,24 (vinte e um mil seiscentos e vinte e três reais e vinte e 

quatro centavos) e de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da 

condenação, conforme planilha de cálculo id. 10561120. Citado, o 

Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 

10561120) apresentada pela parte exequente está em consonância com a 

sentença. Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 

10561120, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$21.623,24 (vinte e um mil 

seiscentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos) e os honorários 

sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) no valor R$2.162,32 (dois 

mil cento e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela Carina 
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Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000758-20.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DE ARAUJO BASTOS (EXEQUENTE)

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000758-20.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: JUREMA DE ARAUJO BASTOS 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$22.632,21 

(vinte e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11089438. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 11089438) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 11089438, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$22.632,21 (vinte e dois mil, seiscentos e trinta e dois 

reais e vinte e um centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002169-64.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002169-64.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorários de defensor dativo, a qual atuou no processo de nº 

18264-34.2015.811.0042, em tramite junto a 5ª Vara Criminal do Fórum da 

Capital da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$897,20 

(oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a 

execução (Id. 12953642). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$897,20 (oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

18264-34.2015.811.0042, em tramite junto a 5ª Vara Criminal do Fórum da 

Capital da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 5ª Vara Criminal do Fórum da Capital da Comarca de Cuiabá/MT acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000154-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VINICIUS NARDINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000154-88.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: VINICIUS NARDINI EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se 

o relatório. VINICIUS NARDINI ajuizou a ação de título executivo fundado 

em honorários de defensor dativo, a qual atuou nos processos de nº 

2008-04.2015.811.0046; 4688-88.2017.811.0046; 3205-62.2013.811.0046; 

6258-12.2017.811.0046 e 6844-49.2017.811.0046, em tramite junto a 1ª 

Vara da Comarca de Comodoro/MT, almejando o recebimento de 

R$4.204,39 (quatro mil duzentos e quatro reais e trinta e nove centavos). 

O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 12883892). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.204,39 (quatro mil duzentos e 

quatro reais e trinta e nove centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo do processo de nº 2008-04.2015.811.0046; 

4688-88.2017.811.0046; 3205-62.2013.811.0046; 6258-12.2017.811.0046 

e 6844-49.2017.811.0046, em tramite junto a 1ª Vara da Comarca de 

Comodoro/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 1ª Vara da 

Comarca de Comodoro/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 15 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001450-82.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (EXEQUENTE)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001450-82.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: REINALDO PRESTES NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$12.959,77 

(doze mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 10709297. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 12663353). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$12.959,77 (doze mil novecentos e 

cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos). Transitada em julgado, 
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expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000495-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES EVANGELISTA (EXEQUENTE)

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000495-51.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: WAGNER ALVES 

EVANGELISTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$56.767,77 (cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e sete reais e 

setenta e sete reais), conforme planilha de cálculo id. 11573671. O 

Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

12940877). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$56.767,77 (cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e sete reais e 

setenta e sete reais). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000401-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

LARISSA DO PRADO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000401-69.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 8834-33.2005.811.0002, em tramite 

junto 3º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, almejando o 

recebimento de R$7.586,99 (sete mil quinhentos e oitenta e seis e noventa 

e nove centavos), conforme planilha de cálculo de Id. 11960796. O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 13832495). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$7.586,99 (sete mil quinhentos e 

oitenta e seis e noventa e nove centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo do processo de nº 8834-33.2005.811.0002, em tramite 

junto 3º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT 

acerca da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000509-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000509-98.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou no processo de nº 1693-18.2016.811.0053, 

em tramite junto a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT, almejando o recebimento de R$4.482,55 (quatro mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 13243558). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.482,55 (quatro mil quatrocentos 

e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo do processo de nº 1693-18.2016.811.0053, 

em tramite junto a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da 

Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT acerca da presente execução 

e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJe. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002587-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO (EXEQUENTE)

ADAIANE TONHÁ GALVÃO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002587-02.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA GIRATTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$10.749,62 (dez mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e 

dois centavos), conforme planilha de cálculo id. 12218025. O Executado 
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concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 13419182). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$10.749,62 (dez 

mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1021160-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1021160-65.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dat ivo, a qual atuou no processo de nº 

000192-70.2014.811.0062, em tramite junto ao Juizado Especial Criminal 

Unificado da Capital, almejando o recebimento de R$900,87 (novecentos 

reais e oitenta e sete centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

11927449). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$900,87 (novecentos reais e oitenta e sete centavos), referente aos 

honorár ios de defensor  dat ivo  do processo de n º 

000192-70.2014.811.0062, em tramite junto ao Juizado Especial Criminal 

Unificado da Capital. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo do Juizado 

Especial Criminal Unificado da Capital acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000997-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (ADVOGADO(A))

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000997-53.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 3865-10.2009.811.0042 - Código 

136280, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, 

almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 13996991). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

3865-10.2009.811.0042 - Código 136280, em tramite junto a 4º Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000998-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (ADVOGADO(A))

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000998-38.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 19068-07.2012.811.0042 - Código 

337916, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, 

almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14013509). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

19068-07.2012.811.0042 - Código 337916, em tramite junto a 4º Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000995-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (ADVOGADO(A))

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000995-83.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 19764-43.2012.811.0042 - Código 

337519, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, 

almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 13996962). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

19764-43.2012.811.0042 - Código 337519, em tramite junto a 4º Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000988-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000988-91.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 9722-61.2014.811.0042 - Código 

369389, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, 

almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14013514). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

9722-61.2014.811.0042 - Código 369389, em tramite junto a 4º Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000986-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000986-24.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 3368-59.2010.811.0042 - Código 

156018, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, 

almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 13997000). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

3368-59.2010.811.0042 - Código 156018, em tramite junto a 4º Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000985-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (ADVOGADO(A))

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000985-39.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 2936-06.2011.811.0042 - Código 

305189, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, 

almejando o recebimento de R$4.000,00 (quatro mil reais). O Enunciado 3 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 
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embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a 

execução (Id. 13997021). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), referente aos honorários de 

defensor dativo do processo de nº 2936-06.2011.811.0042 - Código 

305189, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá-MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000992-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000992-31.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 12233-71.2010.811.0042 - Código 

164920, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, 

almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14013523). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

12233-71.2010.811.0042 - Código 164920, em tramite junto a 4º Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000990-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000990-61.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 12788-88.2010.811.0042 - Código 

165477, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, 

almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 13997012). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

12788-88.2010.811.0042 - Código 165477, em tramite junto a 4º Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000896-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000896-16.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: OTAVIO DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. OTAVIO DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários de defensor dativo, a qual atuou nos processos 

de nº  20460-11 .2014.811.0042;  9680-41 .2016.811.0042 e 

7997-47.2008.811.0042, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, almejando o recebimento de R$5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 13967061). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais), referente aos honorários de defensor dativo dos 

processos de nº 20460-11.2014.811.0042; 9680-41.2016.811.0042 e 

7997-47.2008.811.0042, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4º Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 
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do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000897-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000897-98.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: OTAVIO DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. OTAVIO DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários de defensor dativo, a qual atuou nos processos 

de  n º  1319-65 .1998 .811 .0042 ;  5947 -38 .2014 .811 .0042  e 

16826-41.2013.811.0042, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, almejando o recebimento de R$6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 14017771). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), referente aos honorários de defensor dativo dos 

processos de nº 1319-65.1998.811.0042; 5947-38.2014.811.0042 e 

16826-41.2013.811.0042, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4º Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000898-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000898-83.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: OTAVIO DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. OTAVIO DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários de defensor dativo, a qual atuou nos processos 

de nº 19177-21.2012.811.0042 e 8394-33.2013.811.0042, em tramite junto 

a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, almejando o recebimento de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

13966687). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), referente aos honorários de defensor dativo 

dos processos de nº 19177-21.2012.811.0042 e 8394-33.2013.811.0042, 

em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá-MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000899-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000899-68.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: OTAVIO DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. OTAVIO DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários de defensor dativo, a qual atuou nos processos 

de nº 15188-70.2013.811.0042 e 15188-70.2013.811.0042, em tramite 

junto a 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, almejando o 

recebimento de R$5.000,00 (cinco mil reais). O Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

13964481). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), referente aos honorários de defensor dativo 

d o s  p r o c e s s o s  d e  n º  1 5 1 8 8 - 7 0 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 2  e 

15188-70.2013.811.0042, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4º Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000474-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000474-41.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: IVAM EUSTAQUIO DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. IVAM EUSTAQUIO DA SILVA 

JUNIOR ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou nos processos de nº 

1 9 6 2 - 9 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  5 4 1 7 - 9 7 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

2 4 4 0 0 - 8 1 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  2 9 0 3 4 - 8 6 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2  e 

27706-87.2016.811.0042, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, almejando o recebimento de R$2.054,50 (dois mil cinquenta 

e quatro reais e cinquenta centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial 

da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

14291634). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.054,50 (dois mil cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo dos processos de nº 

1 9 6 2 - 9 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  5 4 1 7 - 9 7 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

2 4 4 0 0 - 8 1 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  2 9 0 3 4 - 8 6 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2  e 

27706-87.2016.811.0042, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4º Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000475-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000475-26.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: IVAM EUSTAQUIO DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. IVAM EUSTAQUIO DA SILVA 

JUNIOR ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou no processo de nº 962-80.2001.811.0042, 

em tramite junto a 14º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, almejando 

o recebimento de R$1.344,76 (mil e trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 14291652). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.344,76 (mil e trezentos 

e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo do processo de nº 962-80.2001.811.0042, 

em tramite junto a 14º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 14º Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá-MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001099-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001099-75.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou nos processos de nº 

1443-87.2013.811.0053 e 1350-56.2015.811.0053, em tramite junto a Vara 

Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, almejando o 

recebimento de R$5.379,06 (cinco mil trezentos e setenta e nove reais 

seis centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14329835). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$5.379,06 (cinco mil trezentos e 

setenta e nove reais seis centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo dos processos de nº 1443-87.2013.811.0053 e 

1350-56.2015.811.0053, em tramite junto a Vara Única da Comarca de 

Santo Antônio do Leverger/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001100-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001100-60.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou nos processos de nº 192-97.2014.811.0053 

e 2004-72.2017.811.0053, em tramite junto a Vara Única da Comarca de 

Santo Antônio do Leverger/MT, almejando o recebimento de R$5.379,06 

(cinco mil trezentos e setenta e nove reais seis centavos). O Enunciado 3 
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do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a 

execução (Id. 14329611). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$5.379,06 (cinco mil trezentos e setenta e nove reais seis 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

nº 192-97.2014.811.0053 e 2004-72.2017.811.0053, em tramite junto a 

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Santo 

Antônio do Leverger/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001101-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001101-45.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou nos processos de nº 

1027-51.2015.811.0053; 1770-61.2015.811.0053; 1691-48.2016.811.0053; 

2 0 3 6 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 3 ;  1 4 1 1 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 3  e 

2016-86.2017.811.0053, em tramite junto a Vara Única da Comarca de 

Santo Antônio do Leverger/MT, almejando o recebimento de R$5.379,06 

(cinco mil trezentos e setenta e nove reais seis centavos). O Enunciado 3 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a 

execução (Id. 14265563). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$5.379,06 (cinco mil trezentos e setenta e nove reais seis 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

n º  1 0 2 7 - 5 1 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 5 3 ;  1 7 7 0 - 6 1 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 5 3 ; 

1691-48.2016.811.0053; 2036-77.2017.811.0053; 1411-43.2017.811.0053 

e 2016-86.2017.811.0053, em tramite junto a Vara Única da Comarca de 

Santo Antônio do Leverger/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001096-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001096-23.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou nos processos de nº 

1953-61.2017.811.0053; 451-92.2014.811.0053 e 123-60.2017.811.0053, 

em tramite junto a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT, almejando o recebimento de R$4.482,55 (quatro mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14291663). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.482,55 (quatro mil quatrocentos 

e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos de n º 

1953-61.2017.811.0053; 451-92.2014.811.0053 e 123-60.2017.811.0053, 

em tramite junto a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da 

Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT acerca da presente execução 

e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000725-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000725-59.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou no processo de nº 16679-73.2017.811.0042 

- Código 476812, em tramite junto a 4º Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá-MT, almejando o recebimento de R$400,00(quatrocentos reais). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14694398). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$400,00(quatrocentos reais), 

referente aos honorários de defensor dativo dos processos de nº 
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16679-73.2017.811.0042 - Código 476812, em tramite junto a 4º Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000807-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000807-90.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 5818-27.2016.811.0086 - CÓD: 

99161, em tramite junto a 3º Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, 

almejando o recebimento de R$895,51 (oitocentos e noventa e cinco reais 

com cinquenta e um centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

14221469). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$895,51 (oitocentos e noventa e cinco reais com cinquenta e um 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

nº 5818-27.2016.811.0086 - CÓD: 99161, em tramite junto a 3º Vara da 

Comarca de Nova Mutum-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 3º Vara da Comarca de Nova Mutum-MT acerca da presente execução 

e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000534-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL AUGUSTO ALVES (ADVOGADO(A))

RAUL AUGUSTO ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000534-14.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: RAUL AUGUSTO ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. RAUL AUGUSTO ALVES ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo de nº 1291-97.2017.811.0053 - (Código: 81996), em 

tramite junto a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, 

almejando o recebimento de R$880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco 

centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14269290). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$880,05 (oitocentos e oitenta reais 

e cinco centavos), referente aos honorários de defensor dativo do 

processo de nº 1291-97.2017.811.0053 - (Código: 81996), em tramite junto 

a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Santo 

Antônio do Leverger/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001019-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001019-14.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. RAUL AUGUSTO ALVES ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo de código 36155, em tramite junto a Vara Única da 

Comarca de Comarca de Rio Branco-MT, almejando o recebimento de 

R$8.965,06 (oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e seis 

centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 13967575). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$8.965,06 (oito mil novecentos e 

sessenta e cinco reais e seis centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo do processo de código 36155, em tramite junto a Vara 

Única da Comarca de Comarca de Rio Branco-MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008907-11.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008907-11.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou nos processos de nº 26155-38.2017.811.0042 e 

36148-08.2017.811.0042, em tramite junto a 8º Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, almejando o recebimento de R$896,51 (oitocentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e um centavos). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a 

execução (Id. 13832050). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

nº 26155-38.2017.811.0042 e 36148-08.2017.811.0042, em tramite junto a 

8º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 8º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001021-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL AUGUSTO ALVES (ADVOGADO(A))

RAUL AUGUSTO ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001021-81.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: RAUL AUGUSTO ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. RAUL AUGUSTO ALVES ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo de nº 2176-14.2017.811.0053 - Código: 83889, em 

tramite junto a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, 

almejando o recebimento de R$896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e um centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 13832488). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$896,51 (oitocentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo do processo de nº 2176-14.2017.811.0053 

- Código: 83889, em tramite junto a Vara Única da Comarca de Santo 

Antônio do Leverger/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002653-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO DE SA GEIGER (EXEQUENTE)

LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA (EXEQUENTE)

GILMAR DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002653-79.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS MARIO DE SA GEIGER, 

LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata 

se de execução de título judicial, na qual os exequentes postulam o 

pagamento de quantia certa determinada em sentença, sendo que para o 

exequente LUIS MARIO DE SA GEIGER é de R$ 6.922,37 (seis mil 

novecentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), e ao Exequente 

LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA o valor é de R$ 5.019,60 (cinco mil e 

dezenove reais e sessenta centavos), totalizando o valor de R$ 11.941,97 

(onze mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 12207771 - Pág.1/7. De acordo com o 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada manifesta 

nos autos, concordando com o valor indicado pela parte exequente (id. 

13554792). E não há na sentença determinação para separar os 

honorários. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito dos exequentes no 

valor total de R$ 11.941,97 (onze mil novecentos e quarenta e um reais e 

noventa e sete centavos), sendo do exequente LUIS MARIO DE SA 

GEIGER o valor de R$ 6.922,37 (seis mil novecentos e vinte e dois reais e 

trinta e sete centavos), e do Exequente LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA 

o valor de R$ 5.019,60 (cinco mil e dezenove reais e sessenta centavos). 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, após, 

arquive-se com a baixa necessária. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicado no sistema PJe. Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500330-32.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500330-32.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: ALERSONY CRISTIAN GOMES 

DE ARRUDA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$493,19 

(quatrocentos e noventa e três reais e dezenove centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 6659042. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 12884544). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$493,19 (quatrocentos e noventa e 

três reais e dezenove centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 11 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503456-90.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER (ADVOGADO(A))

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

ROSELY BATISTA MIRANDA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503456-90.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA, 

ROSELY BATISTA MIRANDA DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$638,21 (seiscentos e trinta e oito 

reais e vinte e um centavos) e de honorários sucumbenciais de 10% 

sobre o valor da condenação, conforme planilha de cálculo id. 12103192. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 12103192) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 12103192, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$638,21 

(seiscentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) e os honorários 

sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) no valor R$63,82 

(sessenta e três reais e oitenta e dois centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000224-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA (ADVOGADO(A))

MAURICIO GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000224-42.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: MAURICIO GOMES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$7.800,47 

(sete mil oitocentos reais e quarenta e sete centavos), conforme planilha 

de cálculo id. 10405472. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 12745597). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$7.800,47 (sete mil oitocentos reais 

e quarenta e sete centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500329-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Tatiane de Abreu Sousa Castro (ADVOGADO(A))

SERGIA CANDIDA CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500329-47.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: SERGIA CANDIDA CASTRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$6.881,68 

(seis mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 12429376. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 14012640). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.881,68 (seis mil oitocentos e 

oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) e os honorários 

sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) no valor R$688,16 

(seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500674-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

ANIZIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500674-47.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ANIZIA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$22.759,90 

(vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 9089791. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 11110194). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$22.759,90 (vinte 

e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 
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condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504797-54.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR CAMPOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504797-54.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: ARTUR CAMPOS DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$13.883,56 

(treze mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) e 

de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 12091532. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 12091532) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 12091532, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$13.883,56 (treze mil oitocentos e oitenta e três reais 

e cinquenta e seis centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 

15% (quinze por cento) no valor R$2.082,53 (dois mil oitenta e dois reais e 

cinquenta e três centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 13 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500113-23.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PESSOA (ADVOGADO(A))

MARCELO PESSOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500113-23.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: MARCELO PESSOA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$706,51 (setecentos e seis reais e cinquenta e um 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 10630813. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 12545140). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$706,51 

(setecentos e seis reais e cinquenta e um centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501197-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA (ADVOGADO(A))

MONICA VALERIA BRITO SANTIAGO (EXEQUENTE)

MANOEL CESAR DIAS AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501197-25.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MONICA VALERIA BRITO 

SANTIAGO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de execução de 

título judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento de quantia 

certa determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 4.601,93 

(quatro mil, seiscentos e um reais e noventa e três centavos), acrescidos 

de honorários sucumbenciais no importe de 15% fixados pela Turma 

Recursal Única, consoante planilha de cálculo. De acordo com o 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada não se 

manifestou. Passa-se ao julgamento. A parte exequente apresentou o 

cálculo (id. 11050009 ) em conformidade com a sentença e acórdão. In 

casu, a Turma Recursal Única fixou honorários sucumbenciais em 15% 

(quinze por cento). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE para que operem 

seus jurídicos e legais efeitos, o valor de R$ 4.601,93 (quatro mil, 

seiscentos e um reais e noventa e três centavos) referentes a 

condenação, e, os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por 

cento) no valor de R$ 690,29 (seiscentos e noventa reais e vinte e nove 

centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503966-06.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

MARLENE DE OLVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503966-06.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARLENE DE OLVEIRA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). MARLENE DE OLIVEIRA SILVA propôs 
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execução de título judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento 

de quantia certa determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 

40.081,02 (quarenta mil oitenta e um reais e dois centavos), conforme 

planilha de cálculo– Id. 10878150 - Pág. 3/4. De acordo com o Enunciado 3 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de 

título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue 

o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada manifesta nos autos, 

concordando com o valor indicado pela parte exequente (id. 12566912 - 

Pág. 1). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de R$ 

40.081,02 (quarenta mil oitenta e um reais e dois centavos). Cumpra-se a 

Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJe. Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 304, DE 20 DE SETEMBRO DE 20 18

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública , Edson Dias Reis , 

por intermédio do Ofício nº 039-2018-Gab. datado de 12.09.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Paula Daniela Saueressig de Oliveira, 

portadora da Cédula de Identidade RG - 1169990126 SSP- BA, cadastrada 

no CPF 048.152.075-93, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I 

I, a partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007748-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007748-50/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

José Neves da Silva. Ré: Banco Bradesco S/A. Vistos, etc. JOSÉ NEVES 

DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor 

BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) Qualificando a parte autora correta e completamente, eis 

que os dados da parte encontram-se incompletos, especificamente no que 

tange ao Cadastro de Pessoa Física (CPF), bem como, Código de 

Endereçamento Postal (CEP), este último ausente, nos termos do artigo 

319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP; b) Narrando os fatos de forma pormenorizada, incluindo 

datas, acontecimentos e valores, nos termos do artigo 319, III, do Código 

de Processo Civil; c) Carreando aos autos procuração legível e 

devidamente preenchida, eis que a de (fl.11 – correspondência ID 

15310985) possui rasuras e lacunas (espaços em branco), nos termos 

dos artigos 104 e 320 do Código de Processo Civil; d) Aportando ao feito, 

ainda, cópia integral e legível do Processo nº8012455-73.2017.811.0003, 

especialmente, a sentença, bem como, demais documentos indispensáveis 

à propositura da demanda, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 21 de setembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745958 Nr: 5549-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAPINI POLIBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:155.277 AOB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 5549-14.2014.811.0003 – cód. 745958

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LAPINI POLIBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTIN

INTIMANDO(A, S): Lapini Polibor Indústria e Comércio Ltda, CNPJ: 

04148507000148, atualmente em local incerto e não sabido

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA 

FORMA DO ART. 485, INCISO II, § 1º, DO CPC.

Eu, Marlene Staut Romera, Técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 19 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795980 Nr: 12781-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE SIQUEIRA SALGUEIRO, NEY IARED 

REYNALDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA PEDROSO, 

ADRIANE CAROLINE XAVIER PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA ASSUNÇÃO CADIDÉ - 

OAB:OAB/MT 16.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 12781-43.2015.811.0003 – cód. 795980

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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PARTE REQUERENTE: MARCIA DE SIQUEIRA SALGUEIRO e NEY IARED 

REYNALDO JUNIOR

PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DA SILVA PEDROSO e ADRIANE 

CAROLINE XAVIER PEDROSO

INTIMANDO(A, S):

 Requerente: Marcia de Siqueira Salgueiro, Cpf: 37823183153, Rg: 518467 

SSP MT Filiação: João Salgueiro Filho e Renée de Siqueira Salgueiro, 

brasileiro(a), divorciado(a), professora

Representante (requerente): Ney Iared Reynaldo Junior, Cpf: 

04220232133, Rg: 22223240 SSP MT Filiação: Ney Iared Reynaldo Junior e 

Marcia Salgueiro Reynaldo, data de nascimento: 24/09/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA 

FORMA DO ART. 485, INCISO II, § 1º, DO CPC, devendo para tanto dar 

andamento ao feito, bem como, regularizar sua representação processual, 

sob pena de extinção.

Eu, Marlene Staut Romera, Técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 19 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402785 Nr: 16332-12.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CRISTINA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO LAMBERTO VAN RIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 16332-12.2007.811.0003 – cód. 402785

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANTONIA CRISTINA DIAS DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: JACO LAMBERTO VAN RIEL

INTIMANDO(A, S): Antonia Cristina Dias dos Santos, Cpf: 63258315191, 

Rg: 0950133-9 Filiação: Anthero Moreira Dias e Antonia dos Santos Dias, 

data de nascimento: 11/06/1973, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

casado(a), do lar

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA 

FORMA DO ART. 485, INCISO II, § 1º, DO CPC.

Eu, Marlene Staut Romera, Técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 19 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798129 Nr: 13520-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE TIMOTEO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, MAICON ANTONIO FLORENCIO - 

OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 13520-16.2015.811.0003 – cód. 798129

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

PARTE REQUERIDA: SOLANGE TIMOTEO CARLOS

INTIMANDO(A, S): Joselito Henrique Franco, Cpf: 54578213153, Rg: 

84363-2 SSP MT Filiação: Pedro Henrique Franco e Maria Francisca 

Franco, data de nascimento: 14/04/1970, brasileiro(a), casado(a), pedreiro

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA 

FORMA DO ART. 485, INCISO II, § 1º, DO CPC, devendo para tanto 

requerer o que de direito nos autos.

Eu, Marlene Staut Romera, Técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 19 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706404 Nr: 1118-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO - PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1118-05.2012.811.0003 – Código 706404

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ITAUCARD S/A

PARTE REQUERIDA: FERNANDA DA SILVA RIBEIRO

INTIMANDO(A, S): parte autora

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora acima qualifica, PARA QUE NO 

PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso III, § 1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 14 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706395 Nr: 1109-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO - PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1109-43.2012.811.0003 - Código 706395

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ITAUCARD S/A

PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES OLIVEIRA
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INTIMANDO(A, S): Requerente: Itaucard s/a, CNPJ: 17192451000170, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Alameda Pedro Calil, N° 43, Bairro: Vila das 

Acácias, Cidade:

Poá-SP.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, PARA QUE NO 

PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

 Rondonópolis - MT, 14 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707810 Nr: 2625-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCPEIDSDMG-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDN, RWFDN, RLDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DO AMARAL LEAL 

- OAB:15.854, RINALDO DO AMARAL LEAL - OAB:15854/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2625-98/2012

Vistos, etc.

Considerando os termos do petitório de (fl.141V – item ‘a’), em 

consonância com o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e 

atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central permitindo o bloqueio on line de valores, hei 

por bem em deferir a penhora on line junto ao Sistema BacenJud, 

determinando a penhora nas contas bancárias em nome dos executados 

Gisleyne Ferreira do Nascimento e Ronny Wdson Ferreira do Nascimento, 

no valor de R$46.750,65 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais 

e sessenta e cinco centavos).

Na forma do disposto no §2º, do art.1º, do Provimento nº 04/2007, da 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, os autos permanecerão no 

gabinete do Juiz até que se processe a ordem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 865916 Nr: 5267-68.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI MARTINS VILHA, ANGELA 

STRYZAKOWSKY VILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO REYNOLD FALAVINA, 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS ECOCAMPO LTDA, SÃO JUDAS 

TADEU ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5.089-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NAVARRO 

VARGAS - OAB:99999/SP, MARLY VOIGT - OAB:59785/SP

 Do advogado da parte embargante, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifestar sobre a devolução da carta de citação e intimação do 

embargado São Judas Tadeu Administradora de Bens e Serviços Ltda, 

fora devolvida com a descrição "desconhecido" e informe outro endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713830 Nr: 8966-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a adotar as providências necessárias para a 

publicação do Edital expedido nos autos (CNGC, Art. 1.219), bem como, 

sua intimação para comprovar a publicação no prazo de 02 (dois) meses 

(CNGC, art. 1.220).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 879898 Nr: 10250-13.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (EM LIQUIDACAO 

JUDICIAL - Atual Banco Sistema S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Do advogado do executado, para no prazo legal, manifestar-se querendo, 

sobre os embargos de declaração de fls. 182/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 886367 Nr: 326-41.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACIR MURAD SOBRINHO - 

OAB:6839/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se quanto a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de 

03/08/2018 (fls. 24), bem como para no mesmo prazo fornecer aos autos 

o atual endereço do réu, para cumprimento de mandado de citação, da 

nova data de audiência, designada para o dia 09/11/2018, devendo ainda 

proceder com o depósito para a diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 386858 Nr: 596-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO NILTON CHAVES SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Intima-se a parte autora a adotar as providências necessárias para a 

publicação do Edital expedido nos autos (CNGC, Art. 1.219), bem como, 

sua intimação para comprovar a publicação no prazo de 02 (dois) meses 

(CNGC, art. 1.220).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 422681 Nr: 4934-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR ORGANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS ORGANICOS LTDA, GIOVANI LIBARDONI, FRANCISCO 

BARBOSA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354, LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN - 

OAB:18449
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a adotar as providências necessárias para a 

publicação do Edital expedido nos autos (CNGC, Art. 1.219), bem como, 

sua intimação para comprovar a publicação no prazo de 02 (dois) meses 

(CNGC, art. 1.220).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708027 Nr: 2857-13.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEIR CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 Intimação do advogado FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA, 

para no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o 

direito de vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de 

metade do salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729829 Nr: 10461-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARY MIRANDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, para no prazo de (5) cinco dias, retirar os 

autos na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820089 Nr: 2975-47.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO AREVALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões para o recurso de apelação interposto em fls. 

134/141

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 896377 Nr: 4079-06.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CESAR SMANIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 Intimação do exequente/embargado para no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar-se nos autos, nos termos da decisão de fls. 59/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823992 Nr: 4281-51.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NUNES DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o que de 

direito, face o fim da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404320 Nr: 57-51.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR APARECIDA DE SOUZA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER BELCHIOR SILVEIRA VOLPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:OAB/MT 19891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a adotar as providências necessárias para a 

publicação do Edital expedido nos autos (CNGC, Art. 1.219), bem como, 

sua intimação para comprovar a publicação no prazo de 02 (dois) meses 

(CNGC, art. 1.220).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451102 Nr: 6282-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN, ADRIELLA OLIVEIRA 

KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Do advogado do exequente para, no prazo legal, retirar o ofício aos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820872 Nr: 3220-58.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON CARIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 3220-58.2016

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Itaú Seguros S/A

 Réu: Edmilson Carias da Silva

 Vistos, etc...

 Sobre o pedido formulado a (fl.84/84v), manifeste-se o réu, via seu 

bastante procurador, após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 20/setembro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703819 Nr: 11796-16.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Intima-se a parte autora a adotar as providências necessárias para a 

publicação do Edital expedido nos autos (CNGC, Art. 1.219), bem como, 

sua intimação para comprovar a publicação no prazo de 02 (dois) meses 

(CNGC, art. 1.220).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781691 Nr: 6859-21.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOART LONGYEAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVA SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LEAO DE CARVALHO 

CANDIDO - OAB:127882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thassia Christina Duarte de 

Oliveira - OAB:MT/21.896-O

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente “Ação de Cobrança”, promovida por BOART 

LONGYEAR LTDA, em desfavor de ESCAVA SONDAGENS E FUNDAÇÕES 

LTDA-ME, com qualificação nos autos, para condenar a ré ao pagamento 

da importância de R$ 5.434,83 (cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro 

reais, oitenta e três centavos), devendo incidir juros de mora – 1% ao mês 

- a partir da citação e correção monetária – INPC - quando do vencimento. 

Condeno-a, também, no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito 

devidamente atualizado. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Roo-Mt., 20 de setembro de 2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272275 Nr: 4505-48.2000.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA JORDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELINO DA SILVA, JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 4505-48.2000.811.0003, 

Protocolo 272275, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718300 Nr: 13759-25.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZENILDE MENEZES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 13759-25.2012.811.0003 - Código 718300

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: IZENILDE MENEZES FONTOURA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Izenilde Menezes Fontoura, Cpf: 

55077226172, RG: 156812 SSP MT, brasileiro(a), casado(a), Servidora 

Pública Estadual, Endereço: Av Linhos Internacional, N° 269, Bairro: Pq 

Real, Cidade: Rondonópolis-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/12/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 91.753,63

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A Requerente contratou crédito inicial de R$ 

95.245,70 (noventa e cinco mil duzentos e querenta e cinco reais e 

setenta centavos) com o Requerente, mediante Contrato de Abertura de 

Conta Corrente e Conta Poupança, operação de nº. 761.687,831 (CDC - 

BB Renovação Consignação), com vencimento em 10 de julho de 2012. 

Ocorreu que a Requerida utilizou os créditos indicados e não honrou com 

os pagamentos da prestação estipulada. Com o fito de receber o crédito 

supra indicado, o Requerente envidou todos os esforções necessários, 

procurando a Requerida com frequência, para que os mesmos 

regularizassem os débitos, entretanto, todos os esforços realizados 

mostraram-se infrutíferas, restando, tão somente, à via judicial para ver 

solucionada a pendência existente.

DESPACHO: “Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de (fl.97), 

hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino a 

citação da ré por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, 

ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. 

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, 

dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco dias, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra. Rondonópolis, 29 de maio de 20 Intime-se. 

Cumpra-se Rondo, 29 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível".

Rondonópolis - MT, 16 de julho de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007562-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007562-61.2017 Ação: Restituição de Valores c/c Indenização por Dano 

Moral Autora: Francisca Pereira do Nascimento. Réu: Banco BMG S.A. 

Vistos etc... FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de BANCO BMG S.A. Devidamente citado, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 
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até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006166-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS (ADVOGADO(A))

WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 97789593153 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006166-15/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Wellington Martins dos Santos. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Vistos, etc. WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/104052-6; que, a ré 

imputa-lhe no importe de R$74.065,10 (setenta e quatro mil, sessenta e 

cinco reais e dez centavos), valor este que corresponde à fatura 

referente maio/2018, com vencimento para o dia 30.07.2018, conforme 

documentos de (fl.37– correspondência ID 14529519); que, a referida 

fatura corresponde a recuperação de consumo, em conformidade com os 

documentos de (fls.38/39 – correspondência ID 14529542). Ademais, não 

comprovara nos autos que se encontra adimplente com as demais faturas 

regulares, eis que do documento de (fl.40 – correspondência ID 

14529574) depreende-se que a parte autora encontra-se inadimplente 

com a fatura referente a julho/2018 com vencimento para o dia 25.07.208, 

no importe de R$1.360,65 (um mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e 

cinco centavos). Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela 

provisória de urgência que a parte ré abstenha-se de efetuar a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, sob pena de 

aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos dos primeiro 

parágrafo do item ‘IV’ de (fl.23 – correspondência ID 14529420, fl.21). D E 

C I D O: O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que 

são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme 

se depreende da ação proposta pela autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em 

relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, vislumbra-se 

que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, 

senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos medidores de 

energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura 

com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao 

seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia. 

Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer 

do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores 

ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o 

consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA – CEMIG – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL 

– INADIMPLENCIA DE FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE 

FATURAMENTO – DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR – RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO 

EM RAZÃO DESTE DÉBITO – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – 

INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A 

concessionária do serviço público não pode se valer do corte de energia 

para compelir o consumidor ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de 

faturamento, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve 

ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no 

fornecimento do serviço de cunho essencial, quando em discussão os 

critérios adotados para aferição do valor correspondente ao 

refaturamento e para determinar o restabelecimento dos serviços 

interrompidos por estes débitos. (...).” (grifei) (TJ/MG, nº única: 

0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt julg. 01/06/10) 

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré abstenha-se efetuar a cobrança da fatura de energia elétrica vinculada 

à Unidade Consumidora nº6/104052-6, no que tange ao importe de 

R$74.065,10 (setenta e quatro mil, sessenta e cinco reais e dez 

centavos), valor este que corresponde à fatura referente maio/2018, com 

vencimento para o dia 30.07.2018, conforme documentos de (fl.37– 

correspondência ID 14529519), sob pena de aplicação de astreintes no 
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valor de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, 

limitando-se a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores 

deliberações deste juízo. Todavia, condiciono o cumprimento da tutela 

provisória de urgência à comprovação nos autos quitação da fatura 

referente a julho/2018 com vencimento para o dia 25.07.208, no importe de 

R$1.360,65 (um mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e cinco 

centavos), no prazo de (15) quinze dias, eis que inadimplida, em 

conformidade com o documento de (fl.40 – correspondência ID 14529574). 

Em consonância com o disposto no Novo Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 12 de novembro 

de 2018, às 09h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos 

artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. 

Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de agosto de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715539 Nr: 10828-49.2012.811.0003

 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: CONCESSIONÁRIA MORRO DA MESA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO FELICIANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JR. - OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - OAB:7995

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Concessionária Moro da Mesa S/A, assim, via de consequência, mantenho 

a decisão (fls.141/141v), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,20/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723579 Nr: 4574-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL ESTEVÃO, GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751698 Nr: 8623-76.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JULIANO VILALVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA CRISTINA DA SILVA 

- OAB:32.476-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 8623-76.2014

Ação: Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse

Autor: RC Empreendimentos Imobiliários Ltda

Réu: Rodrigo Juliano Vilalva

 Vistos, etc...

 RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de RODRIGO 

JULIANO VILALVA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.99/100), vindo-me os 

autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por RC EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, em desfavor de RODRIGO JULIANO VILALVA, todos 

com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 20 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450140 Nr: 5320-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS KRACIK ROSA, PAULO CESAR FAVERO MOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGMAR PIMENTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT/5009, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 62/63, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437173 Nr: 5841-38.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARI PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo de 5 dias, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413779 Nr: 9446-60.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que entender 
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de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429681 Nr: 11726-67.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, CARMEM LÚCIA OLIVEIRA 

GIONGO, LEONARDO GIONGO, DURINE GIONGO OU DORINE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 8623-76.2014

Ação: Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse

Autor: RC Empreendimentos Imobiliários Ltda

Réu: Rodrigo Juliano Vilalva

 Vistos, etc...

 RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de RODRIGO 

JULIANO VILALVA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.99/100), vindo-me os 

autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por RC EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, em desfavor de RODRIGO JULIANO VILALVA, todos 

com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 20 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429686 Nr: 11730-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, CARMEM LÚCIA OLIVEIRA 

GIONGO, LEONARDO GIONGO, CAMILA GIONGO, DURINE GIONGO OU 

DORINE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 11730-07.2009

Ação: Execução Hipotecária

Autor: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Réus: Ari Giongo e Outros

 Vistos, etc...

 H O M O L O G O, o acordo de vontades de (fls.337/337v), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo e, uma vez transcorrido 

o prazo, sem qualquer manifestação, conclusos.

 Expeça-se o necessário

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 20/setembro/2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428179 Nr: 10356-53.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, CARMEM LÚCIA OLIVEIRA 

GIONGO, LEONARDO GIONGO, CAMILA GIONGO, DURINE GIONGO OU 

DORINE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 10356-53.2009

Ação: Execução Hipotecária

Autor: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Réus: Ari Giongo e Outros

 Vistos, etc...

 H O M O L O G O, o acordo de vontades de (fls.798/798v), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo e, uma vez transcorrido 

o prazo, sem qualquer manifestação, conclusos.

 Expeça-se o necessário

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 20/setembro/2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429677 Nr: 11723-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, CARMEM LÚCIA OLIVEIRA 

GIONGO, LEONARDO GIONGO, CAMILA GIONGO, DURINE GIONGO OU 

DORINE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 11723-15.2009

Ação: Execução Hipotecária

Autor: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Réus: Ari Giongo e Outros

 Vistos, etc...

 H O M O L O G O, o acordo de vontades de (fls.413/415), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo e, uma vez transcorrido 

o prazo, sem qualquer manifestação, conclusos.

 Expeça-se o necessário

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 20/setembro/2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,
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em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824711 Nr: 4518-85.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T DE SOUZA GIL ME (METALTEC), TATIANE DE 

SOUZA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILTON JUAREZ E SILVA - 

OAB:4191/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por T de 

Souza Gil - ME, assim, via de consequência, mantenho a decisão 

( f l s . 8 7 / 8 7 v ) ,  e m  s u a  í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,20/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773461 Nr: 3754-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO PAZINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112409 SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574 

SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 172/173, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748263 Nr: 6825-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO, INDUSTRIA, PRODUÇÃO E 

EXPORTAÇÃO SEMENTES SANTA INES LTDA, LACTICINIOS TIROL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias manifeste-se sobre o petitório de folhas nº110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714455 Nr: 9662-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MARTINS, SONIA DE ALMEIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

JORGINA NOVAIS DA ROCHA, JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS, 

MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, 

CRISTIANE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816258 Nr: 1665-06.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ANDRE MARCHI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:4878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 17224-37.2015

Ação: Execução

Autor: Banco Santander Brasil S/A

Réu: Ana Paula Costa de Oliveira

 Vistos, etc...

 BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de ANA PAULA 

COSTA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.33/34v), vindo-me os 

autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A, em desfavor de ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA, todos 

com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 20 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814109 Nr: 912-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para fins de 

cumprimento da r. Decisão de fls. 97. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 284622 Nr: 346-91.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, JAIRO DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, JAIME 

DIAS PEREIRA FILHO, IVANE DE CAMPOS MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATINGNA - OAB:MT/12.090-A, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056, PAULO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:12.199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para retirar a Carta Precatória expedida para Comarca de 

PARANATINGA-MT, bem como, para que proceda com a devida 

distribuição naquela Comarca, comprovando nos autos a referida 

distribuição. Certifico ainda que, com a implantação do sistema PJE, a 

distribuição das ações passou a ser feitas pelos patrocinadores das 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 34704 Nr: 9448-84.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO TERTULIANO RODRIGUES 

FILHO, SILVIA MARA CARDOSO DA SILVA, JEFFERSON TERTULIANO 

RODRIGUES, KELLEN CRISTINA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813692 Nr: 798-13.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SOARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls.71, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430285 Nr: 12201-23.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADRIANO VETORASSO TOPJIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, MARIA 

EDNA FERNANDES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para RETIRAR o Termo de 

Penhora para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404468 Nr: 205-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755146 Nr: 10373-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICINIO NETO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712615 Nr: 7689-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COYOTE COMERCIO DE PEÇAS DE SERVIÇOS 

MECANICOS LTDA ME, EDER PEREIRA PORTO, LINDALVA PEREIRA 

PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749918 Nr: 7717-86.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445373 Nr: 555-45.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO PEREIRA PANIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FERNANDO DEMARCO, MARIA 

MATOS DEMARCO, VANDINALDO MESSIAS DA SILVA, CRISTIANE ROSA 

ALVES, ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA ROSA DE ALMEIDA DA 

SILVA, ESPOLIO DE DARCI DE ASSIS E SILVA, ESPOLIO DE DARCI DE 

ASSIS E SILVA, REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:NUPRAJÚ

 INTIMAÇÃO do Núcleo de Práticas Jurídicas para apresentar resposta aos 

termos da inicial, no prazo de lei, em razão de sua nomeação de curador 

Especial do Requerido Espócio de Darci de Assis e Silva, nos termos da 

decisão a seguir transcrita: "Vistos em correição. DEFIRO conforme 

requerido às fls. 175, pela douta Defensoria Pública. Cite-se por edital o 

sucessor do requerido, conforme postulado, procedendo às alterações 

necessárias nos autos. No mais, não sendo apresentada resposta no 

prazo de lei, e considerando que a Defensoria Pública assiste o polo ativo 

da demanda, nomeio advogado do Núcleo da Faculdade de Direito local 

como curador especial, determinando sua subsequente intimação para 

apresentar resposta aos termos da inicial, no prazo de lei. Em seguida, 

requeira o autor o que entender de direito e conclusos."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008009-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ROSA CHAVES (REQUERENTE)

JOAO SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

HELIONETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA ROSA PAIVA (REQUERENTE)

NEIRE IVONE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

ONILDO SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARCE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008009-15/2018 Ação: Tutela Provisória de Urgência de Caráter 

Cautelar Autores: Marce Rosa da Silva e Outros. Réu: Estado de Mato 

Grosso. Vistos, etc. MARCE ROSA DA SILVA e OUTROS, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica 

de direito público interno, sobreveio pedido de tutela provisória de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, 

do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência. 

Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição 

para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 21 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004866-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

ROGERIO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008072-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER (ADVOGADO(A))

ADENEELE GARCIA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

RONALDO JOSE CESCONETTO (AUTOR(A))

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL PRESTES SOBRINHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005417-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. SCHROEDER SILOS E SECADORES - ME (RÉU)

HUMBERTO LUIS SCHROEDER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR VASCONCELOS (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. SAGUMA BATISTA - ME (RÉU)

NILTON MARCOS (RÉU)

ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI - ME (RÉU)

ANDERSON ADRIAN FURLAN (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15492173

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON DE OLIVEIRA GRACIANO (RÉU)

MARIA AMELIA CATOSSI GRACIANO (RÉU)

PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002757-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER PESCADOR (RÉU)

EBRIELA DAIANA ALBERTI (RÉU)

K & A COMERCIO DE RADIADORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 
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DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007041-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAN DE MELO FERRARI (RÉU)

ESTEVAN DE MELO FERRARI - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004537-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732024 Nr: 12305-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES MOTA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIVALDO MATIAS 

SOARES(ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

12305-73.2013.811.0003, Protocolo 732024, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738626 Nr: 1111-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17826/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

1111-42.2014.811.0003, Protocolo 738626, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731127 Nr: 11593-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMA VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

11593-83.2013.811.0003, Protocolo 731127, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44569 Nr: 2509-54.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS BICICLETAS LTDA, LUIZ MARCIO 

GRACIANO, ILZA MARIA GRACIANO, MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 2509-54.1996.811.0003, 

Protocolo 44569, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821867 Nr: 3552-25.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPR, JOSIANE ROCHA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRO TRANSPORTES LTDA, ITAÚ SEGUROS 

DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A, ROGÉRIO AVELAR - 

OAB:12.303/MT-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAQUEL DE FARIA 

GIANELLI, para devolução dos autos nº 3552-25.2016.811.0003, Protocolo 

821867, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 774640 Nr: 4138-96.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARCELO BARBOZA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801275 Nr: 14863-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO CEZAR DE ANDRADE MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DE FLS. 

58 A SEGUIR TRANSCRITA : "Certifico que o comprovante de diligência 

recolhida à fls. 56 é inferior ao valor do bairro do endereço fornecido na 
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petição de fls.50, motivo pelo qual deverá recolher a diligência 

corretamente para cumprimento do mandado."BEM COMO PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) 

OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE 

PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717357 Nr: 12785-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI VITORIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SCARTON, ZENI EMILIA SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR CARTA PRECATÓRIA Á 

FL. 160 , E COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 277403 Nr: 1270-39.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ, DENIZE 

NAIR QUEIROZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DA SILVA NALINE, WALDIR ALVES 

BALDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:1419/TO

 INTIMAÇÃO DA PARTE ARREMATANTE PARA RETIRAR CARTA DE 

ARREMATAÇÃO Á FL. 223 PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 721640 Nr: 2661-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVID SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752213 Nr: 8862-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AMOROSO ME( SOPHIE BIJOUX E 

ACESSORIOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803925 Nr: 15868-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 102799 Nr: 984-95.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A (HOJE GRUPO UNIBANCO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA MEDEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Código Processo nº. 102799

Vistos etc.

Sobre a manifestação à fls. 311/313, intime o credor via ARMP e na 

pessoa do patrono regularmente constituído nos autos, para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos 

termos do § 1º, do artigo 485, do CPC.

Intime.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 9126-64.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA, CREUZA DE OLIVEIRA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

Á FL. 338, E COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 811290 Nr: 18340-78.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO DOMINGOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA 

JUNIOR - OAB:9556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM ACERCA DA 

PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FL.151, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763467 Nr: 15113-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FRAGA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Código Processo nº. 763467

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial à fls. 158 e determino a suspensão do andamento 

do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Decorrido o lapso suspensivo, dê-se vista ao representante do Parquet.

Após, voltem-me conclusos.

Intime.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809271 Nr: 17747-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PORTELA LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GETULIO BALBINO GUIMARAES, 

MARIA LUZ BALBINO MOREIRA, JUVENAL BARRETO MORAIS, NILTON 

CESAR YOSHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DRA ANA JULIA B. DE OLIVEIRA, OAB/MT 21.784, PARA 

REGULARIZAR A SUA REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 48 

HORAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733397 Nr: 13407-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORCINA REALINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DOS SANTOS, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, CESAR DE JESUS SILVA, SUELI DE 

JESUS SILVA, ROMUALDO JOSE DA SILVA NETO, ADMICIO JESUS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O

 Código Processo nº 763002

Vistos etc.

Em consulta ao sistema Apolo, vê-se que há peças a serem juntadas aos 

autos. Dessa forma, determino a devolução à escrivania para a juntada e 

subsequente conclusão.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 410731 Nr: 6778-19.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERILO GERCIAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA CLARO ALLAGE 

- OAB:4200/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CERTIDÃO CRÉDITO 

JUDICIAL PARA PROTESTO, Á FL. 226, PARA AS DEVIDAS 

PROVIDENCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431469 Nr: 128-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CERTIDÃO CRÉDITO 

JUDICIAL PARA PROTESTO, Á FL. 171, PARA AS DEVIDAS 

PROVIDENCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736476 Nr: 15816-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO, 

VIVIANE ALIAS ESTEVÃO, ALBERTO ZANA PORTELA, VILMA SANTIN 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 134, BEM COMO COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 282252 Nr: 5684-80.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CIRILO, JEANCARLO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL ALVES FERREIRA JUNIOR, MARIA DA 

GLORIA CERQUEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 .Código nº 282252.

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequentes: Paulo Sérgio Cirilo e outro

Executados: Ismael Alves Ferreira Júnior e outra

Vistos etc.

PAULO SÉRGIO CIRILO e outro, qualificados nos autos, ingressaram com 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra ISMAEL ALVES FERREIRA 

JÚNIOR e outra, também qualificados no processo.

 No curso do processo foi realizada a penhora online nas contas 

bancárias em nome dos devedores, constritando o valor integral do débito 

(fls. 841).

 Intimados acerca do bloqueio, os executados mantiveram-se inertes (fls. 

844).

Os credores pugnaram pelo levantamento dos valores (fls. 847).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o valor bloqueado pelo Sistema BacenJud satisfaz o 

saldo remanescente do débito, vez que representa o quantum descrito no 

cálculo à fls. 838.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante a satisfação da obrigação. 

Determino a transferência dos valores constritados à fls. 841, para a 

conta única do e. TJMT e após, expeça alvará para levantamento do valor 

de R$ 2.950,60 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta 
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centavos) e seus acréscimos em favor dos exequentes na conta bancária 

indicada à fls. 847, observando os termos dos Provimentos nº 

16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 29 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812604 Nr: 358-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR DIVINO DE PAULA, GIVANILDO 

SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 812604.

Ação de Execução por quantia certa

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sul de MT – Sicredi Sul

Executados: Egmar Divino de Paula e Givanildo Siqueiri

Vistos etc.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MT – SICREDI SUL, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE EXECUÇÃO Por Quantia Certa em face EGMAR DIVINO DE PAULA E 

GIVANILDO SIQUEIRI, também qualificados no processo.

 No curso do processo, o exequente noticia a realização de acordo entre 

as partes e requereu a suspensão do feito até o cumprimento do mesmo 

(fls. 89).

À fls. 92, o credor informa que houve o integral cumprimento do acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que o acordo foi devidamente cumprido.

Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 924, II, do CPC. Determino a baixa da restrição 

constante à fls. 69, com a utilização do Sistema RenaJud, bem como o 

desbloqueio dos valores constritados pelo Sistema BacenJud à fls. 67. 

Custas processuais já recolhidas. Honorários advocatícios, na forma 

pactuada. Com a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733982 Nr: 13866-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Código nº. 733982.

 Vistos etc.

Defiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 126, para realização da 

pesquisa com utilização do Sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome dos executados, procedendo o 

bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a busca.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista ao credor.

 Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440057 Nr: 8724-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, LUCIA 

MARIA DA SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15.481-MT

 Código nº. 440057.

 Vistos etc.

Defiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 116, para realização da 

pesquisa com utilização do Sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome dos executados, procedendo o 

bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a busca.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista ao credor.

 Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800150 Nr: 14448-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA, MARCOS 

ROBERTO DIAS, JULIANA AGUIAR PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLICK CERTIFICADORA DIGITAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 800150.

 Vistos etc.

Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 130, tão-somente para 

realização da pesquisa com utilização do Sistema Renajud, visando a 

localização de veículos por ventura existentes em nome da executada, 

procedendo o bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a 

busca.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista ao credor.

 Quanto ao pleito de pesquisa de bens imóveis em nome da executada 

pelo CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, indefiro-o, vez 

que este Juízo não possui acesso ao referido sistema, sendo diligência da 

parte buscar os meios necessários para localização de imóvel em nome 

da devedora.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763718 Nr: 15234-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA DOS SANTOS COMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/MT, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16715A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 763718.
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Vistos etc.

I – Defiro, apenas, o bloqueio da transferência nos veículos descritos à 

fls. 54, com a utilização do Sistema Renajud.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, dê ciência ao executado por ARMP e o exequente, na pessoa de 

seu patrono constituído, via DJE, para promover o andamento do feito 

informando se tem interesse na penhora dos veículos ou indique outros 

bens para satisfação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751035 Nr: 8307-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 751035

Vistos etc.

BANCO VOLKSWAGEN S/A, já qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de ADEILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

também qualificado no processo.

 Na decorrer do processo as partes noticiam a realização de acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção (fls. 95/96).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil. Custas já recolhidas e honorários advocatícios 

na forma pactuada. Deixo de determinar a baixa junto ao Sistema Renajud, 

vez que não houve determinação para esse fim. Considerando a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 03 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 702801 Nr: 10779-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JORGE DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 702801.

Vistos etc.

I - Considerando o lapso temporal desde a última consulta (2016 - fls. 100), 

defiro nova tentativa de localização de novos bens, em nome do devedor, 

pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência de novos 

veículos existentes além daqueles descritos à fls. 77, vez que já houve 

manifesto desinteresse deles à fls. 104

II - Cumprida a determinação judicial, intime o exequente para manifestação 

em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65299 Nr: 308-21.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS, SILVIA HELENA 

CARNEIRO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Código Processo nº. 65299

Vistos etc.

I - Defiro a tentativa de localização de bens, em nome dos devedores, pelo 

Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime os executados e o exequente, via DJE, para manifestação 

em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 436576 Nr: 5244-69.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BRUNO ARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 .Código nº 436576.

Vistos etc.

Ante a inércia do devedor (fls. 511), converto a indisponibilidade em 

penhora, os valores bloqueados pelo Sistema BacenJud à fls. 506, 

dispensando a lavratura de termo. Proceda a transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o artigo 854, §5º, do CPC/15.

Após a vinculação da quantia ao presente feito, expeça alvará para 

levantamento do quantum de R$ 362.586,88 (trezentos e sessenta e dois 

mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e seus 

eventuais acréscimos em favor do credor na conta bancária indicada à 

fls. 509, observando os termos dos Provimentos nº 16/2011-CGJ e 

68/2018 - CNJ.

Intime o exequente para informar se o valor levantado satisfaz a 

integralidade do débito e em havendo saldo remanescente traga o 

demonstrativo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Remeta os autos ao cartório distribuidor para apuração do valor das 

custas processuais e após intime o devedor para recolhimento em 05 

(cinco) dias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 703818 Nr: 11795-31.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. MOHAMED CHARANEK ME (CONVENIÊNCIA 

CENTRAL), FIRAS MOHAMED CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 .Código nº 703818.

Vistos etc.

1.0 - Ante a alteração da razão social da credora (fls. 198), proceda a 

retificação na capa dos autos e nos demais registros devendo constar – 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – 

Sicredi Sul MT.

2.0 - Tendo em vista que o exequente informa que os executados 

liquidaram parcialmente o débito por meio das cotas cotais (fls. 197/198), 

determino o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente no 

importe de R$ 33.926,50.

3.0 - Considerando o lapso temporal desde a última consulta (2016 - fls. 

166/167), defiro nova tentativa de localização de novos bens, em nome 

dos devedores, pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da 

transferência nos veículos existentes.

Cumprida a determinação e em sendo inexitosa, intime o credor para 

promover o andamento do feito, indicando outros bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824730 Nr: 4528-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA 

CAMARGO ME, JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 824730.

Vistos etc.

Ante o manifesto desinteresse do credor (fls. 91), determino a baixa da 

restrição inserida no veículo placa QBD-6673 (fls. 67), com a utilização do 

Sistema RenaJud.

 Após, aguarde o decurso do prazo de suspensão concedido à fls. 89.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719839 Nr: 878-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 719839.

Vistos etc.

Tendo em vista o contido nos ofícios à fls. 72 e 88 e em atenção a 

manifestação da credora, determino a baixa da restrição inserida no 

veículo placa KAO-0079 (fls. 41), com a utilização do Sistema RenaJud. 

Responda o ofício informando acerca da efetivação da baixa.

Intime o patrono da autora para que subscreva a petição à fls. 82/83, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do seu não conhecimento, eis que se 

encontra apócrifa.

Após, voltem-me conclusos.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447915 Nr: 3094-81.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 Código nº 447915.

Vistos etc.

I - Considerando o lapso temporal desde a última consulta (2014 - fls. 156), 

defiro nova tentativa de localização de novos bens, em nome do devedor, 

pelo Sistema Renajud, além daquele descrito à fls. 157.

II - Defiro o pedido do credor para consulta da última declaração de 

Imposto de Renda do executado, com a utilização do Sistema Infojud.

III – Vindo informações positivas, arquive em pasta própria, 

certificando-se.

IV – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

V – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 04 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701159 Nr: 9137-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 701159

Vistos etc.

I – Considerando a manifestação à fls. 115, defiro o pedido à fls. 100/106 

dos autos para determinar a baixa da restrição efetivada pelo sistema 

RenaJud (fls. 87), tão somente em relação ao veículo de placa KCC8259.

II – Ato contínuo, determino a expedição de novo mandado de citação, 

observando o endereço informado à fls. 147 para o cumprimento da 

medida.

III – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 10 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 423881 Nr: 6098-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N I CARNEIRO COMERCIO, NORIVAL INACIO 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 CD. PROC. 423881

Vistos etc.

I – O exequente pretende que seja oficiado à Receita Federal para 

obtenção das 03 (três) últimas declarações do imposto de renda dos 

executados, o qual indefiro. Entretanto, defiro a consulta mediante 

pesquisa via Sistema InfoJud buscando tais informações do imposto de 

renda dos devedores.

II – Vindo aos autos as informações, arquive em pasta própria, 

certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservando o sigilo das 

informações.

 IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 11 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 389 de 584



 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723504 Nr: 4496-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E 

LIMPEZA URBANA LTDA ME (CENTROESTE RESIDUOS LTDA EPP)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR JARDIM-ME ( POLIEREVEST ), CRISTINA DE 

MELO HAMANA DA SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 723504

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do credor à fls. 150/151 para a realização da pesquisa 

com utilização do sistema RenaJud e o bloqueio de transferência de 

veículos por ventura existentes em nome das executadas.

II – Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor para 

manifestação.

III – Cumpra a Sra. Gestora o item “II” do decisum à fls. 147.

IV– Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 11 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730997 Nr: 11506-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MENECHINI FILHO, JILVAM MENECHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI GHELLERE - 

OAB:OAB/PR8489, RUI GHELLERE GHELLERE - OAB:OAB/PR33527

 Código nº. 730997.

 Vistos etc.

Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 266, para realização da 

pesquisa com utilização do Sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome dos executados, procedendo o 

bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a busca.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista a credora.

 Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824854 Nr: 4574-21.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 824854.

 Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Omni S/A – Crédito e Financiamento e Investimento

 Requerido: Elias de Souza Rodrigues

 Vistos etc.

OMNI S/A – CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra ELIAS DE 

SOUZA RODRIGUES, também qualificado no processo, objetivando a 

busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial.

 Na sequência, o requerente pleiteia à fls. 59, pela desistência da ação, 

com sua consequente extinção sem resolução de mérito, bem como, a 

baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se dos autos, que a citação do demandado não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide

Ex positis, homologo a desistência apresentada à fls. 59, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais. Sem 

verba honorária vez que o demandado não foi citado e não constituiu 

advogado nos autos. Proceda a baixa junto ao Sistema Renajud, constante 

à fls. 36. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712616 Nr: 7690-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE S. SOBRINHO - ME, ETVALDO DE 

SOUZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Código Processo nº. 712616

Vistos etc.

O credor comparece aos autos e requer a intimação do executado para 

que indique quais e onde estão os bens sujeitos à penhora.

 No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.

 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse da credora.

Assim, indefiro o pleito formulado pela exequente à fls. 73, devendo esta 

indicar os bens passíveis de penhora.

Defiro o pedido de desbloqueio dos veículos localizados através do 

sistema Renajud (fls. 70/71).

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433285 Nr: 1950-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA CAMPOS, CLEMIR DE OLIVEIRA 

GRACHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE DATSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE F Z DE 

MENDONCA - OAB:MT/7130

 CD. PROC. 433285

Vistos etc.

I – Considerando a certidão à fls. 247, defiro o pedido de levantamento de 
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valores formulado à fls. 243, observando os dados bancários fornecidos 

à fls. 243-verso e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 II – Defiro o pedido constante à fls. 248, tão somente para consulta 

mediante o Sistema InfoJud buscando as informações sobre as 03 (três) 

últimas declarações do imposto de renda do devedor.

Vindo aos autos a informação, arquive em pasta própria, certificando-se.

Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservando o sigilo das 

informações.

III – Quanto aos pedidos de expedição de ofício ao INSS e à Caixa 

Econômica Federal para penhora de valores vinculados ao FGTS do 

executado, mantenho a decisão à 244/245 pelos seus próprios 

fundamentos, devendo a parte interessada se valer dos meios 

processuais próprios para atacar o decisum.

IV – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 14 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901160 Nr: 5636-28.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F G COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, 

GERALDO ANDRE VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 770395 Nr: 2331-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 755879

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial à fls. 195 e determino a suspensão do andamento 

do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Decorrido o lapso suspensivo, dê-se vista ao representante do Parquet.

Após, voltem-me conclusos.

Intime.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802164 Nr: 15264-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLOS MARCHI, FLAVIO CESAR DE 

MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 802164

Vistos etc.

Expeça ofício para inclusão do nome dos executados nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC.

Ato contínuo, defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 125/126, tão 

somente para a realização da pesquisa com utilização do sistema RenaJud 

e o bloqueio de transferência de veículos por ventura existentes em nome 

dos executados.

Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor para manifestação.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726814 Nr: 7725-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO GRACIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA, 

RAPHAELA PROENCA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Código nº. 726814.

 Vistos etc.

Cumpra a Sra. Gestora a parte final do decisum proferido à fls. 196/196-v.

 Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 200/202, para realização 

da pesquisa com utilização do sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome do falecido ALMY LEAL DA 

SILVA, inscrito no CPF sob o nº. 063.878.881-15, procedendo ao bloqueio 

da transferência dos veículos, caso positiva a busca, seguindo o que 

dispõe o art. 837, do NCPC.

Restando frustrada a pesquisa pelo Sistema Renajud, defiro, desde já, a 

pesquisa pelo Infojud para obtenção das declarações de Imposto de 

Renda do executado, apenas dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista a credora.

 Por fim, proceda a Sra. Gestora a abertura do segundo volume do 

processo, observando os termos da CNGC/MT.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 14 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706700 Nr: 1431-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOPHER CERQUEIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 706700.

 Vistos etc.

I- Defiro o pleito formulado pelas exequentes à fls. 109 e determino a 

pesquisa pelo Sistema Infojud para obtenção das declarações de Imposto 

de Renda do executado apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

II- Vindo aos autos a informação, dê-se vista as credoras.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 95013 Nr: 6814-76.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 95013

Vistos etc.

 Defiro o pedido constante à fls. 94, para a pesquisa por meio do sistema 

InfoJud, apenas quanto à declaração de bens dos últimos 03 (três) anos 

dos executados.

 Vindo aos autos a informação, arquive em pasta própria, certificando-se.

Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 17 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429453 Nr: 11533-52.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 .Código nº 429453.

Vistos etc.

Ante a inércia dos devedores e a manifestação da Defensora Pública à 

fls. 176, converto a indisponibilidade em penhora, os valores bloqueados 

pelo Sistema BacenJud à fls. 159, no importe total de R$ 1.242,94 (hum mil, 

duzentos e quarenta e dois e noventa e quatro centavos) e seus 

eventuais acréscimos, dispensando a lavratura de termo.

 Proceda a transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 

854, §5º, do CPC. Com a vinculação dos valores ao presente feito, expeça 

alvará para levantamento da quantia em favor do credor na conta bancária 

a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias, observando os termos dos 

Provimentos nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ.

Após, intime a parte credora para promover o andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, juntando, 

inclusive o demonstrativo atualizado do débito abatendo-se o valor 

levantado, no mesmo prazo supra.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425844 Nr: 8028-53.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 Código nº. 425844.

 Vistos etc.

I – Considerando que ambas as partes permaneceram inertes acerca do 

laudo pericial contábil constante à fls. 511/523, conforme consta na 

certidão da Sra. Gestora à fls. 526, homologo-o para os devidos fins 

legais.

 II – Intime a requerida para formalizar o depósito dos 50% (cinquenta por 

cento) restantes dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ficando autorizado desde já o levantamento do referido valor em favor da 

Sra. Perita, observando os dados bancários fornecidos à fls. 511.

 III – Após, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando os bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 IV – Proceda a Sra. Gestora a alteração da capa dos autos para 

cumprimento de sentença, conforme decisão a fls. 416.

 V – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 421422 Nr: 3706-87.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Código nº. 421422.

 Vistos etc.

I- Defiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 392/398 e determino a 

pesquisa pelo Sistema Infojud para obtenção das declarações de Imposto 

de Renda do executado apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

II- Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732187 Nr: 12451-17.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GIORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR SAFFE, SALMA SAFFE, RADU SAFFE 

NETO, SALOMÃO SAFFE, FÁTIMA SAFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código Processo nº. 732187

Vistos etc.

 Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista presentes os 

requisitos legais (fls. 15).

Intime o requerente para retirar a carta de adjudicação (fls. 84), para as 

devidas providências legais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751152 Nr: 8370-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERTÕES TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13.731-MT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:OAB/MT 

17092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Código nº. 751152.
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 Exequente: Terra Securitizadora de Créditos S/A.

 Executada: Sertões Transporte Distribuição Ltda. Me.

 Vistos etc.

 TERRA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A., qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL contra SERTÕES TRANSPORTE DISTRIBUIDORA LTDA 

ME., todas devidamente qualificados no processo, visando o recebimento 

do seu crédito.

 As partes compareceram nos autos à fls. 152/154 e noticiaram a 

realização de acordo, pleitearam a sua homologação e extinção do 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 152/154) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos dos dispostos nos 

artigos 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Considerando o item “4” do acordo entabulado à fls. 153, determino o 

desentranhamento da documentação constante à fls. 28, em favor da 

executada, mediante a substituição por cópias. Custas e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Com a desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825519 Nr: 4833-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE ANONIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Código nº. 825519.

 Vistos etc.

Considerando a manifestação do representante do Ministério Público à fls. 

306, designo audiência de conciliação para o dia 07 de dezembro de 2018 

às 14h00.

 Intime as partes.

 Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 397382 Nr: 10917-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAOESTE TRANSPORTES LTDA OU ITAOESTE 

BENEFICIADORA DE ALGODAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:60003/RS

 .Código nº 397382.Vistos etc.Ante a inércia das partes (fls. 362), 

homologo os laudos de avaliação à fls. 256/341.(...). O inadimplemento 

reiterado das parcelas, a critério do juiz, poderá ensejar a resolução da 

alienação, ficando a parcela inicial (30% do valor da alienação) retido nos 

autos em favor da execução como penalidade imposta, voltando a incidir 

sobre o imóvel nova alienação por iniciativa particular.Saliento que em 

caso de adjudicação do bem, de remição ou formalização de acordo entre 

as partes, será devido ao leiloeiro o reembolso das despesas 

desembolsadas para a realização do leilão, mediante comprovação nos 

autos, nos termos do artigo 40, do Decreto nº 21.981/32 e conforme 

entendimentos jurisprudenciais:“Art. 40. O contrato que se estabelece 

entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua 

intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato 

ou comissão e dá ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente e sua 

comissão e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e 

conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com 

os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por 

conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que 

pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso(...) Precedentes da Corte. 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento 

Nº 70067681593, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 25/02/2016). (TJ-RS - AI: 

70067681593 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 

25/02/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/03/2016)”Após a efetivação do leilão e a comprovação 

do pagamento dos valores obtidos com a alienação do bem penhorado, 

dê-se vistas as partes para manifestação em 05 (cinco) dias.Dê-se 

ciência aos credores hipotecários.Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740368 Nr: 2214-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCP DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS E 

PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU FERRANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 740368.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, observa-se na certidão do Sr. Oficial de Justiça à 

fls. 82-v, a informação de que houve o falecimento do executado em 

meados dos anos de 2008 a 2009.

 Desta forma, considerando que até o presente momento não houve a 

habilitação voluntária dos sucessores do devedor, suspendo o andamento 

do feito nos termos do artigo 313, I, §2º, I, do CPC/15 e, determino que a 

credora junte nos autos cópia da certidão de óbito do devedor e promova 

a citação do espólio, na pessoa do inventariante, se houver, ou de seus 

herdeiros, no prazo de 03 (três) meses.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 302838 Nr: 5184-43.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO GIACOMOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216/MT

 Código Processo nº. 302838

Vistos etc.

DUÍLIO PIATO JÚNIOR, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em face de SAULO GIACOMOLLI, também 

qualificado no processo.

As partes comparecem aos autos e informam que compuseram 

amigavelmente (fls. 396/398), requerendo a homologação e extinção do 

presente feito.

O acordo foi homologado, sendo suspenso o andamento do processo (fls. 

399/400).

À fls. 402/403, o credor informa o cumprimento da avença.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ante a confirmação de integral cumprimento do acordo avençado entre os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 393 de 584



litigantes, tem-se que o presente feito cumpriu o seu desígnio.

Ex positis, julgo extinto o processo com amparo do artigo 924 inciso II, do 

Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes serão arcadas 

pelo executado. Honorários na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis – MT, 18 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 415935 Nr: 11578-90.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBECY ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI BATISTA RODRIGUES - 

OAB:4742/MT

 .Código nº 415935.

Vistos etc.

Tendo em vista que a credora não comprovou as condições do local onde 

os animais ficariam depositados em caso de remoção e, tendo em vista 

que no documento à fls. 290, não consta a existência de bovinos, defiro, 

tão-somente a penhora e avaliação de 01 (um) equino fêmea e 03 (três) 

equinos machos, bem como a expedição de ofício ao INDEA para que se 

abstenha de emitir guia de transporte dos mencionados semoventes (fls. 

290) até que haja ordem judicial para tanto.

Para cumprimento da medida, deverá ser observado os termos e endereço 

descrito à fls. 300.

Expeça necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451693 Nr: 6872-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABADIO RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LOJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:OAB/MT14909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 451693.

 Vistos etc.

Defiro o pleito formulado pelo exequente à fls.172, para realização da 

pesquisa com utilização do sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome da executada E. L. T. COMÉRCIO 

DE CONFECÇÕES LTDA. ME., inscrita no CNPJ sob o nº. 

13.837.527/0001-17, procedendo o bloqueio da transferência dos 

veículos, caso positiva a busca, seguindo o que dispõe o art. 837, do 

NCPC.

Restando frustrada a pesquisa pelo Renajud, defiro, desde já, a pesquisa 

pelo Infojud para obtenção das declarações de Imposto de Renda da 

executada, apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas informações 

deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e sua consulta 

somente se dará em cartório, preservado o sigilo das informações.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista ao exequente.

 Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707495 Nr: 2275-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINARA MICHELY DA COSTA CHAGAS, MILTON 

COELHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA TEREZINHA VINCENZI CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Código Processo nº 707495

 Vistos etc.

SINARA MICHELY DA COSTA CHAGAS E MILTON COELHO COSTA, 

qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA que move em face de SÔNIA TEREZINHA VINCENZI CHAGAS, 

também qualificada no processo.

A exequente foi intimada, na pessoa do advogado, legalmente constituído 

nos autos, para promover o regular andamento do feito, porém quedou-se 

inerte (fls. 178, 161, 193 e 196).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito.

 In casu, visível é a falta de interesse da parte autora em atender a 

determinação judicial, haja vista que deixou de dar o impulso necessário 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, apesar de intimado 

pessoalmente para tal finalidade.

 Ex positis, considerando a inércia dos exequentes que não promoveram 

os atos necessários para o prosseguimento da demandada, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Condeno os 

credores ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1000,00 (mil reais), vez que a 

angularização processual se aperfeiçoou. A sucumbência somente será 

exigida se presentes os requisitos legais, vez que os autores são 

beneficiários da assistência judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado 

ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 519-62.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERONE DO BRASIL COMPANIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL FRANCISCO DA SILVA, IMACULADA DE 

OLIVEIRA E SILVA, PAULO MARCUS BRASIL, SERGIO PEREIRA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 22721.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado PAULO 

MARCUS BRASIL, no importe de R$ 21.839,70 (vinte e um mil oitocentos e 

trinta e nove reais e setenta centavos).

 II - Intime a exequente, na pessoa do seu patrono regularmente constituído 

via DJE, e os executados, por ARMP, vez que não possuem patrono 

regularmente constituído nos autos, para manifestarem acerca da 

indisponibilidade dos referidos valores bloqueados.

 III - Com relação à pesquisa de ativos financeiros em nome da executada 

IMACULADA DE OLIVEIRA E SILVA, constatou-se que o número do CPF 

informado na demanda, é o mesmo número do CPF do executado ABEL 

FRANCISCO DA SILVA, desta forma, intime a credora, para que forneça o 

número do CPF correto.

 IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 2018.
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 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 94628 Nr: 6346-15.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAULO VILALVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, indefiro o pedido constante no item “b” à fls. 322.2.0 - 

Considerando que o feito se arrasta há vinte anos sem que o credor 

consiga receber o débito, determino a inclusão do nome do devedor no rol 

de inadimplentes (§ 3º, do art. 782, CPC). Expeça Sra. Gestora as 

providências necessárias para o lançamento do nome dos executados no 

cadastro dos Serviços de Proteção ao Crédito.3.0 - Defiro a suspensão do 

andamento do feito apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o lapso 

suspensivo, diga o credor, independente de intimação. Não havendo 

manifestação, certifique e intime o credor, pessoalmente, para impulsionar 

o feito, por meio de carta com AR.Permanecendo a inércia, certifique e 

voltem-me conclusos.Intime. Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755879 Nr: 10769-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:OAB/MT9920

 Código Processo nº. 755879

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial à fls. 195 e determino a suspensão do andamento 

do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Decorrido o lapso suspensivo, dê-se vista ao representante do Parquet.

Após, voltem-me conclusos.

Intime.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775265 Nr: 4346-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DE FLS. 

68 A SEGUIR TRANSCRITA : "Certifico que o comprovante de diligência 

recolhida à fls. 65 verso é inferior ao valor do bairro do endereço 

fornecido na petição de fls.65, motivo pelo qual deverá recolher a 

diligência corretamente para cumprimento do mandado."BEM COMO PARA 

QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) 

OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE 

PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 770387 Nr: 2327-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ROBERTA DA SILVA 

- OAB:6902/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:3568-B/MT

 Código Processo nº. 770387

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial à fls. 115 e determino a suspensão do andamento 

do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Decorrido o lapso suspensivo, dê-se vista ao representante do Parquet.

Após, voltem-me conclusos.

Intime.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 749971 Nr: 7750-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402989 Nr: 16504-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, ADRIANA REGINA 

PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

16504-51.2007.811.0003, Protocolo 402989, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402991 Nr: 16489-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE JESUS CUSTÓDIO 

- OAB:3727, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 
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16489-82.2007.811.0003, Protocolo 402991, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402992 Nr: 16486-30.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARCIO, MARIA ELAINE FERNANDES DA 

SILVA, ELIEZIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

16486-30.2007.811.0003, Protocolo 402992, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402993 Nr: 16505-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, ADRIANA REGINA 

PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

16505-36.2007.811.0003, Protocolo 402993, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728546 Nr: 9339-40.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JÚNIOR ROSSI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA - OAB:33541, WALMOR BINDI JUNIOR - OAB:42340

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA SANTOS 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 9339-40.2013.811.0003, Protocolo 

728546, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821867 Nr: 3552-25.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPR, JOSIANE ROCHA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRO TRANSPORTES LTDA, ITAÚ SEGUROS 

DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A, ROGÉRIO AVELAR - 

OAB:12.303/MT-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO, para devolução dos autos nº 

3552-25.2016.811.0003, Protocolo 821867, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803155 Nr: 15643-84.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIR PERES CRUVINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, CONECTA CONSULTORIA TÉCNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:OAB/MG 83.492, EDUARDO PAOLIELLO - 

OAB:80.702/MG, LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS REGINA 

CARVALHO ARAUJO, para devolução dos autos nº 

15643-84.2015.811.0003, Protocolo 803155, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803442 Nr: 15720-93.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRÍCIA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 15720-93.2015.811.0003, Protocolo 

803442, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780493 Nr: 6403-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO CALDAS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO DE 

MORAES VIANA, para devolução dos autos nº 6403-71.2015.811.0003, 

Protocolo 780493, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786716 Nr: 8909-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPERADORA OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - 
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OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 8909-20.2015.811.0003, 

Protocolo 786716, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791874 Nr: 11036-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLA JUVINO FEITOSA, CARLOS JUVINO 

SOBRINHO, SEBASTIAO JUVINO SOBRINHO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMILTON VITOR 

SCHEFFER, para devolução dos autos nº 11036-28.2015.811.0003, 

Protocolo 791874, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804246 Nr: 16005-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR DE LIMA LUIZ MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE CARVALHO E 

SILVA - OAB:OAB/SP 25.639

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELLEN VERÍSSIMO 

RODRIGUES VILELA, para devolução dos autos nº 

16005-86.2015.811.0003, Protocolo 804246, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405014 Nr: 749-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAYLANE 

BENEVIDES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

749-50.2008.811.0003, Protocolo 405014, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427249 Nr: 9422-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

9422-95.2009.811.0003, Protocolo 427249, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 519-62.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERONE DO BRASIL COMPANIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL FRANCISCO DA SILVA, IMACULADA DE 

OLIVEIRA E SILVA, PAULO MARCUS BRASIL, SERGIO PEREIRA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAELA TOLEDO 

PROCOPIOU, para devolução dos autos nº 519-62.1995.811.0003, 

Protocolo 22721, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706691 Nr: 1421-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GONÇALVES JOVINO, ADELAIDE 

GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERIKA FERNANDA 

GARCIA PRUDENCIO ROCHA, para devolução dos autos nº 

1421-19.2012.811.0003, Protocolo 706691, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 83088 Nr: 18342-44.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED SEGURANCA OCUPACIONAL E MEDICINA DO 

TRABALHO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAPECARIA UNIVER.- PAULO PEREIRA DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 338438 Nr: 6741-31.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JOSÉ GALDINO, DIOMIRIO DA 

CUNHA RIBEIRO, MARIA LUCIA C. RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 
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PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718152 Nr: 13608-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. FORTES & RIBEIRO LTDA ME 

(RESTAURANTE TRIBECA & LOUNGE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414551 Nr: 10207-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVAIR GUIMARAES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440609 Nr: 9278-87.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BARCELOS, MICHEL BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GONCALVES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO MANOEL JUNIOR - 

OAB:3284-B/MT

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 384745 Nr: 12821-40.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA NUNES VARJAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT/5009

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 406342 Nr: 2056-39.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DORIGON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420466 Nr: 2758-48.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A DOS SANTOS COMERCIO, JOSIAS 

ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273-B/MT, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 322-73.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SULCREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA DE MELO CANOLA, ABEL 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 90377 Nr: 1532-57.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VERA RAPOSO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGICA ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR OCAMPOS FILHO - 

OAB:7818
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 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701233 Nr: 9211-88.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLANDINO CENTURIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA - 

OAB:MT/12.103, Nalva Milta de Souza Barros Melo - OAB:15898/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavia almeida moura di 

latella - OAB:109.730-MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 9798 Nr: 1226-69.1991.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSSIMAR ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO DE ARAUJO CALHAO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 400777 Nr: 14284-80.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIMAR DIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARA DA SILVA KAIPPER, SANDRO 

DE LIMA BORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT, SUELI NUNES DE SOUZA - OAB:MT/9280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL ERIKA RUBIA VIANA 

VILELA - OAB:MT/12505

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 376942 Nr: 5279-68.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENINSULA INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PORTIGUARA VIEIRA OSORIO, 

ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, DULCE AUGUSTIN GARCIA, 

LEANDRO GARCIA, LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Eduardo Loureiro - 

OAB:23863, JOSE SILVERIO SANTA MARIA - OAB:OAB-MT 9834-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 380388 Nr: 8652-10.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SILVA CLÁUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO FRANCISCO MANGABEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 95006 Nr: 6807-84.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ROBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRMONDES ABRAHÃO 

CHERIN - OAB:30.956/MG

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 100112 Nr: 11817-12.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO VIANA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, ELOI CONTINI - OAB:OAB/RS35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DOS 

SANTOS DAMIAN - OAB:3775-0

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 419913 Nr: 2181-70.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ELISSANDRO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429089 Nr: 11173-20.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO POSTOS DE SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:MT/4.111

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450123 Nr: 5303-23.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS COMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446432 Nr: 1614-68.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavia almeida moura di 

latella - OAB:109.730-MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 8050 Nr: 1729-22.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR CAMPARIN, MARIO ANTONIO 

COMPARIN, ARI STREGEVIZNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 352491 Nr: 7552-54.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425353 Nr: 7462-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 270172 Nr: 1756-39.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROPAR AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LANCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 92217 Nr: 3606-84.1999.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51318 Nr: 4876-51.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA ANDREIA A. S. TEIXEIRA, MAURICIO 

PEREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 725235 Nr: 6193-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPIDO TRANSPAULO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA LAURINDO DA SILVA - 

OAB:OAB/RS49130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 41438 Nr: 1358-53.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMAX COMERCIO DE CIMENTO M.T. LTDA, JOSE 

GUILHERME JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIL FABRICA ARTEFATOS E COMERCIO DE 

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT/2615, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:MT/6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Dr. Deisi Vieira Ferreira, OAB/MT 1007 e B, retirou a 

Certidão de Credito Judicial para Protesto ás fl. 394 no dia 16/03/2018, 

para as devidas providencias, conforme recibo na fl. 394.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006994-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIME PEREIRA DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006994-11.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: AIME PEREIRA DANTAS Vistos e 

examinados. Em consulta ao Sistema RENAJUD, verifica-se que o veículo 

de placa NJK 8877, objeto da busca e apreensão, se encontra em nome 

de Antonio Alexandre de Freitas, estranho ao feito; desse modo, concedo 

o prazo de 15(quinze) dias para os esclarecimentos necessários, sob 

pena de indeferimento da inicial. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007676-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO PIRES TERRA (RÉU)

THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA (RÉU)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007676-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA RÉU: EUGENIO PIRES 

TERRA, THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA Vistos e 

Examinados. Proceda-se a redistribuição do feito ao Juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, observando-se o item “b” da petição ID 15268478. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007723-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

RENATO RODRIGUES ALVES (ADVOGADO(A))

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007723-37.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES, CARMEN SILVIA 

RIBEIRO RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03 de 

Dezembro de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 
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intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007617-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AVIVAR ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007617-75.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AVIVAR ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: BERGAMASCHI & 

CIA LTDA Vistos e examinados. Designo audiência para o dia 05 de 

Dezembro de 2018, às 14h00min. Intime-se. COMUNICANDO-SE ao Juízo 

Deprecante. Insta destacar, cabe ao advogado interessado INFORMAR ou 

INTIMAR testemunha arrolada, nos moldes do art.455, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006895-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALVARO LUIS BONESSO FRUET (EXECUTADO)

BONIFACIO RIBEIRO ROCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006895-41.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: ABG COMERCIO DE 

SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP, ALVARO LUIS BONESSO FRUET, 

BONIFACIO RIBEIRO ROCA Vistos e examinados. A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007598-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISI BASSI MARTINI (EMBARGANTE)

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007598-69.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: LOUISI BASSI MARTINI EMBARGADO: GUSTAVO MENDES 

DE FREITAS Vistos e Examinados. Certifique-se a tempestividade dos 

embargos. Após, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007661-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007661-94.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO RÉU: ITAU SEGUROS 

S/A Vistos e examinados. Intime-se a parte autora, a fim de emendar a 

inicial, indicando qual o documento que comprova a negativação realizada 

pelo requerido (Itaú Seguros S.A) ou, ainda para que traga ao feito tal 

documentação, no prazo legal, sob pena de extinção. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007749-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL DA SILVA (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007749-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARLOS DANIEL DA SILVA RÉU: AYMORE Vistos e 

Examinados. Considerando-se a existência de conexão entre as ações de 

busca e apreensão e consignatória, remeta-se este feito ao Juízo da 3ª 

Vara Cível desta Comarca, em razão do processo n. 

1006422-55.2018.8.11.0003 (Busca e Apreensão). Nesse sentido: 

Ementa: BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Indeferimento da 

medida liminarmente ante o ajuizamento da ação de consignação em 

pagamento. Existência de conexão entre as ações de busca e apreensão 

e consignatória, esta ainda em fase preliminar, que não desconstitui a 

mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do pacto. 

Constituição em mora por meio do serviço do correio. Aviso de 

recebimento assinado por terceiro. Suficiência. Mora comprovada que 

legitima o deferimento liminar da busca e apreensão. Aplicação dos artigos 

2º e 3º do Decreto-lei nº 911 /69. Recurso provido. 

Redistribua-se.Intime-se. Cumpra-se com as cautelas de praxe. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009938-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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S.R. DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

SILVANIA RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000199-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, não foi possível 

proceder a APREENSÃO dos bens constante no mandado, face não ter 

localizado no endereço, bem como nesta cidade. - Oficial de Justiça - Ney 

F. da Nóbrega - Mat. 3873 RONDONÓPOLIS/MT, 24 de agosto de 2018. 

NEY FERNANDO DA NOBREGA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007113-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007113-69.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA RÉU: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de outubro de 2018, às 08:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010209-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TRINDADE HOLLENBACH LEITE (REQUERENTE)

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004115-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

FURA SOLO SERVICOS DE FUNDACAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (RÉU)

FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003909-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA BISPO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010410-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIEL SABINO PERZ (REQUERENTE)

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIL VICENTE SOARES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010410-21.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ANIZIEL 

SABINO PERZ Advogado do(a) REQUERENTE: JUSCIELE MORETTI DE 

MELO - MT0018451A REQUERIDO: ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA 

LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: GIL VICENTE SOARES DE 

ALMEIDA - DF28495 DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005708-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA DA SILVEIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado, compareci ao endereço indicado e não efetivei a apreensão do 

bem em razão da não localização do mesmo. Marcelo Farias Pinto 3397 

RONDONÓPOLIS/MT, 5 de setembro de 2018. MARCELO FARIAS PINTO 

Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007747-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WILSON SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

DIVINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007747-65.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WILSON SILVA OLIVEIRA RÉU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A, 

BANCO GERADOR S.A Vistos e Examinados. WILSON SILVA OLIVEIRA 

ajuizou ação indenizatória com reparação por danos materiais e morais c.c 

com tutela de urgência e suspensão de descontos em face de AGIPLAN 

FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, onde fez 

pedido de antecipação de tutela para que o demandado suspenda os 

descontos realizados em sua conta poupança, referente a cartão de 

crédito, uma vez que se trata de paciente crônico renal e nunca autorizou 

os débitos de forma automática. Sustentou ainda, que os descontos 

realizados pela demandada superam o teto de 30% do beneficio percebido 

por si, prejudicando sua mantença. É o relatório. Fundamento e decido. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ao verificar a 

petição inicial e os documentos que a acompanharam convenço-me de 

que a tutela antecipada pretendida pela autora merece ser deferida no 

limiar desta lide. Com efeito, os descontos realizados restaram 

demonstrados pelos extratos bancários de ID 15308984. Ademais, a 

possibilidade de sobrevir à requerente dano irreparável, da mesma forma, 

mostra-se evidente, levando-se em conta que, caso não seja concedida a 

liminar nesta fase processual, a parte autora pode continuar a sofrer 

descontos indevidos do seu benefício previdenciário até o final da 

demanda, fato que, sem dúvida, lhe trará prejuízos financeiros. Assim, os 

requisitos para concessão da tutela provisória estão presentes para que 

este juízo antecipe os efeitos da tutela pretendida pela parte autora. Por 

outro lado, não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, 

pois se não for vencedora a tese jurídica da parte requerente, o Banco 

poderá tomar as medidas necessárias para o recebimento de seu crédito. 

Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela pretendida pela parte autora, o que faço para determinar que a 

requerida suspenda aos descontos mensais referente ao cartão de 

crédito mencionado na exordial (Banco 104, Agência 0614, OP 013, Conta 

Poupança 1880-5), até o final desta lide, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 03 de dezembro de 2018, às 08:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 
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honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA (ADVOGADO(A))

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

JEFFERSON LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ITAMBE ALIMENTOS S/A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar as 

contestações e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003883-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER BARBOSA ARANTES (RÉU)

RAMAO VILALVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal 

impugnar/manifestar sobre a contestação e documentos juntados, bem 

como se manifestar sobre a certidão do sr. Oficial de Justica ID.14674705.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008177-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CASEMIRO MESNEROVICZ (REQUERIDO)

ANTONIO MESNEROVICZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008177-17.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: IVAN CASEMIRO MESNEROVICZ, ANTONIO MESNEROVICZ 

Vistos e examinados. Cuida-se de requerimento para cumprimento de 

busca e apreensão de veículo, cuja liminar já foi deferida no Processo nº 

1003188-87.2017.8.11.0007, em trâmite na 1ª Vara de Alta Floresta. O 

pleito obedeceu ao disposto no art. 12, § 3º, da Lei nº 911/1969, motivo 

pelo qual deve ser deferido. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

devendo a parte interessada informar o endereço onde se encontram 

localizados os bens. Efetivado o seu cumprimento, comunique-se o juízo 

em que tramita a ação. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007089-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEILA MARILEY DE PINHO (RÉU)

MARCOS HENRIQUE DA SILVA (RÉU)

LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA (RÉU)

Outros Interessados:

MARCOS HENRIQUE DA SILVA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007089-41.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA RÉU: SEILA 

MARILEY DE PINHO, LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA, MARCOS HENRIQUE 

DA SILVA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Trata-se de ação de obrigação de fazer. Analisando o pedido de tutela, 

bem os documentos que acompanham a exordial, verifico a possibilidade 

da anotação da presente ação no registro de imóveis, enquanto perdurar 

a lide, a fim de evitar eventual alienação que possa lesar terceiros ou a 

parte requente, garantido a efetividade de eventual procedência do 

pedido. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

provisória de urgência, tão somente para determinar a averbação do litígio 

na matrícula do imóvel nº 84.124 do Registro de Imóveis, até o deslinde do 

feito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). DEFERIDA, EM PARTE,; 

AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA À MARGEM DO REGISTRO.I - 

A decisão de origem reconheceu os requisitos do art. 300 do CPC para a o 

deferimento da tutela provisória de urgência.II - No caso, a autora 

ingressou com ação de resolução contratual sob alegação de que, embora 

quitado o preço, a obra sequer havia iniciado, tendo superado o prazo de 

entrega, em contexto de alegada inexecução absoluta do contrato. Pedido 

de restituição do valor pago e indenização material e extrapatrimonial. Em 

tutela de urgência, medidas para assegurar o resultado prático da 

demanda, inserido, neles, o pedido de bloqueio do valor pago. III - Deferida, 

em parte, a tutela de urgência, mediante averbação da existência da ação 

na matrícula do imóvel.IV Ausência de elementos concretos à modificação 

da tutela provisória conferida. Decisão mantida. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074464322, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene 

Maria Michel, Julgado em 15/03/2018). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 5 de novembro de 2018, às 

10:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 
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advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008125-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (EXECUTADO)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008125-21.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SEBASTIAO GONCALVES EXECUTADO: ENPA ENGENHARIA 

E PARCERIA LTDA, CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita à parte exequente, nos termos do art. 98 do Código de Processo 

Civil. II - Da execução de título extrajudicial A petição inicial preenche os 

requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a 

recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez 

por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte executada, 

consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no 

mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código 

de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para 

penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007549-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNARDETE CHERIGATTI CARDOZO (AUTOR(A))

ANTONIO PEREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

JANE VILELA DO PRADO (AUTOR(A))

GLICERIO QUINTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUZINETE ALEXANDRE GONCALVES (AUTOR(A))

VANDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ACYLENE VIEIRA MARQUES TIAGO (AUTOR(A))

RITA DE CASSIA SOUZA (AUTOR(A))

MARIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IOLANDA PAES MACHADO (AUTOR(A))

RUBENS PEREIRA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

LUZIA MARIA CONCEICAO (AUTOR(A))

JOAQUIM DOMINGOS DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

LUNAR ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

GLADIS LOUREIRO DA ROSA (AUTOR(A))

NATALENO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DERALDINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

AMELIA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007549-28.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DERALDINA DE OLIVEIRA, LUZINETE ALEXANDRE 

GONCALVES, ACYLENE VIEIRA MARQUES TIAGO, JOAQUIM DOMINGOS 

DE SIQUEIRA, LUNAR ALVES PEREIRA, MARIA BERNARDETE CHERIGATTI 

CARDOZO, JANE VILELA DO PRADO, GLICERIO QUINTEIRO DE OLIVEIRA, 

RITA DE CASSIA SOUZA, RUBENS PEREIRA, LUZIA MARIA CONCEICAO, 

GLADIS LOUREIRO DA ROSA, AMELIA MENDES DA SILVA, ANTONIO 

PEREIRA DE VASCONCELOS, MARIA ALVES DE OLIVEIRA, VANDO 

ALVES DE OLIVEIRA, IOLANDA PAES MACHADO, NATALENO FERREIRA 

DA SILVA RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não 

há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 6 de novembro de 2018, às 08:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431653 Nr: 313-23.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S/A ARRENDAMENTO 
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MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) UILLERSON 

FERREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

313-23.2010.811.0003, Protocolo 431653, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809517 Nr: 17788-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA COLOMBO DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062/MS, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733128 Nr: 13192-57.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOMINGUES CAMPOS, LUCIMAR 

DOMINGUES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCATUDO CAÇAMBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809546 Nr: 17795-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:OAB/MT 14.537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716488 Nr: 11877-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N I CARNEIRO & CITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 317122 Nr: 6036-67.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO MACARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor DR. DUILIO PIATO JUNIOR da sentença 

de fls. 323 de teor seguinte:" Vistos e examinados. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Transitado em julgado, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426067 Nr: 8238-07.2009.811.0003

 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: DORICO SOARES DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729605 Nr: 10272-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VENTORIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY DIB, KATIA FARES 

DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT272-A, PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, WILSON LOPES - OAB:7396-B, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos e Examinados.

 Primeiramente, certifique-se o decurso do prazo para impugnação a 

penhora.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426393 Nr: 8534-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 BANCO BRADESCO S.A ingressou com a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR, 

para cobrança de alegado crédito no valor de R$44.024,61 (quarenta e 

quatro mil, vinte e quatro reais e sessenta e um centavos).

 A executada foi citada por edital.

 Foi nomeado curador especial à parte executada citada, que opôs 

exceção de pré-executividade.

 A curadora especial apresentou exceção de pré-executividade, 

invocando a nulidade da citação por edital e dos atos processuais 
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realizados.

 A exequente manifestou-se pela improcedência da exceção de 

pré-executividade.

 Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

Cuida-se de exceção de pré-executividade na qual se alega a nulidade da 

citação realizada por edital. Pois bem. Extrai-se dos autos que o oficial de 

justiça ao se dirigir no endereço fornecido não logrou êxito em localizar a 

parte executada.

 Posteriormente, frustradas novas tentativas de citação pessoal, foi 

realizada a citação por edital.

 Dessa forma, atestando o oficial de justiça a impossibilidade da citação da 

executada, nada obsta que esta seja feita por edital.

 Consigno, ainda, que a citação observou todos os requisitos legais, 

assim, o pedido de nulidade não merece acolhimento, restando imperiosa a 

rejeição da mesma.

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade interposta pela 

parte executada, determinando o prosseguimento da ação executiva.

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443378 Nr: 12046-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOTÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUD, LIMP MIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, JOÃO BATISTA SUBTIL 

NETO, ITAU UNIBANCO S.A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

SANTANDER S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, BANCO RODOBENS S/A, COOPERATIVA DE 

CREDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO - SICRED, RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS, HSBC BANK BRASIL S.A, ANTRACO CHEMIE 

HANDLSGESELLSCH AFT MBH, EMPLAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS 

PLÁSTICAS LTDA, CLEOMAR DE LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Capriata - 

OAB:16876-MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11640/MS, AZIS JOSÉ ELIAS FILHO - OAB:OAB/SP 114.242, 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - OAB:17224/RS, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, DILMAR DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8195-A/MT, FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, FLÁVIO LOPES FERRAZ - OAB:148.100 SP, 

George Miller Filho - OAB:10240, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:/MT 6735, KARLOS LOCK - OAB:16828, 

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547/MT, LUIZ 

ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:/MT Nº 15.401, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MICHELLE 

MARRIET - OAB:OAB/6.619, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, 

WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da recuperanda para, no prazo legal, entregar a 

administração judicial, seus extratos bancários, balanços, balancetes e 

folha de pagamento de seus funcionários, desde setembro de 2016, bem 

como esclareça a esse MM Juízo, como opera suas atividades 

empresariais nessa comarca, em qual sede, informando o endereço 

comercial onde tais atividades empresariais se desenvolvem e quais os 

gestores reponsáveis, a fim de que a administração judicial, possa efetuar 

visitas mensais e constatar a regularidade da atividade empresarial, bem 

como obter documentos diretamente na sede da companhia devedora. Por 

fim, complemente integralmente até a presente data, o que já lhe fora 

solicitado às fls. 1269/1272.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443378 Nr: 12046-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOTÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUD, LIMP MIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, JOÃO BATISTA SUBTIL 

NETO, ITAU UNIBANCO S.A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

SANTANDER S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, BANCO RODOBENS S/A, COOPERATIVA DE 

CREDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO - SICRED, RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS, HSBC BANK BRASIL S.A, ANTRACO CHEMIE 

HANDLSGESELLSCH AFT MBH, EMPLAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS 

PLÁSTICAS LTDA, CLEOMAR DE LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Capriata - 

OAB:16876-MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11640/MS, AZIS JOSÉ ELIAS FILHO - OAB:OAB/SP 114.242, 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - OAB:17224/RS, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, DILMAR DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8195-A/MT, FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, FLÁVIO LOPES FERRAZ - OAB:148.100 SP, 

George Miller Filho - OAB:10240, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:/MT 6735, KARLOS LOCK - OAB:16828, 

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547/MT, LUIZ 

ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:/MT Nº 15.401, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MICHELLE 

MARRIET - OAB:OAB/6.619, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, 

WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da recuperanda para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

efetuar o pagamento referente a remuneração da Administração Judicial, 

no valor atualizado constante nas planilhas de fls. 1421, 1508 e 1508v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443378 Nr: 12046-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOTÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUD, LIMP MIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, JOÃO BATISTA SUBTIL 

NETO, ITAU UNIBANCO S.A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

SANTANDER S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, BANCO RODOBENS S/A, COOPERATIVA DE 

CREDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO - SICRED, RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS, HSBC BANK BRASIL S.A, ANTRACO CHEMIE 

HANDLSGESELLSCH AFT MBH, EMPLAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS 

PLÁSTICAS LTDA, CLEOMAR DE LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Capriata - 

OAB:16876-MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11640/MS, AZIS JOSÉ ELIAS FILHO - OAB:OAB/SP 114.242, 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - OAB:17224/RS, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, DILMAR DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8195-A/MT, FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, FLÁVIO LOPES FERRAZ - OAB:148.100 SP, 

George Miller Filho - OAB:10240, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:/MT 6735, KARLOS LOCK - OAB:16828, 

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547/MT, LUIZ 

ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:/MT Nº 15.401, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MICHELLE 

MARRIET - OAB:OAB/6.619, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, 

WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:MT/10386 - B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da recuperanda para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

manifestar-se acerca das seguintes datas sugeridas pela administração 

judicial para a realização da Assembleia Geral de Credores: dia 22 de 

novembro de 2018 em primeira convocação e 29 de novembro de 2018 em 

segunda convocação, ambas às 14:00 horas, no auditório do Hotel 

Piratininga, situado à Rua Amazonas, nº 472, Centro, telefone (66) 

3410-1000, CEP 78.700-050 - Rondonópolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437849 Nr: 6516-98.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA FERREIRA SARNAGLIA, MARIA LUCIA 

MIRANDA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, MARIA 

AUXILIADORA DE MORAES ARANTES, NILSO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO ARANTES, EDNEI DIAS 

IBRAHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218, VERGINIA CHINELATO - OAB:24.047-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 Vistos e examinados.

Ante o teor da manifestação de fls. 162/163, a fim de dar maior efetividade 

ao processo, intime-se o patrono da parte autora para que traga os dados 

necessários para a busca de endereço nos Sistemas disponibilizados a 

este Juízo (EDINEI DIAS IBRAHIM E NILSO RODRIGUES DE OLIVEIRA), uma 

vez que não esgotados todos os meios para o deferimento da citação por 

edital.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735367 Nr: 14960-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. DA COSTA - ARMARINHOS E PRESENTES 

– ME, PAULO LUCIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396 MT

 Vistos e examinados.

Devidamente intimada acerca da penhora realizada, a parte executada 

quedou-se inerte, como certificado às fls. 111.

 Autorizo o levantamento dos valores bloqueados incontroversos 

(R$369,97), devendo ser observada a conta bancária indicada pelo 

exequente (fls. 110verso) e se o patrono tem poderes específicos para 

receber e dar quitação.

 Expeça-se alvará do valor incontroverso, observando-se Prov. 68/2018 

do CNJ.

Após, intime-se a parte exequente a fim de requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 823188 Nr: 4045-02.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINA BRECHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestar sobre petição da 

perita de fls. retro, anexando aos autos os documentos solicitados, bem 

como para que que compareçam à perícia designada para o dia 09 de 

novembro de 2018 no horário das 17h00, o qual será submetido a Termo 

de Tomada de Grafismos no endereço Escritório Renda Contabilidade, 

espaço gentilmente cedido para a coleta do material gráfico, situado na 

Rua João Pessoa, n° 1019, Centro, nesta cidade de Rondonópolis MT, 

podendo o autor ser acompanhado de seu procurador (a) e/ou assistente 

técnico, na abertura de trabalhos periciais, munido de documentos 

pessoais de identificação e mais cópia colorida em tamanho natural, 

(Carteira de Identidade - RG/ Carteira de Trabalho de Previdência Social - 

CTPS/ Titulo de Eleitor/ entre outros documentos que entendam ser 

oportunos e colaborativos aos cortejos periciais), livrando as assinaturas 

de carimbos ou selos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819567 Nr: 2769-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AIRO BONETTI EPP - ME, ANTONIO 

AIRO BONETTI, SALETE BOHRER BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ante o teor da certidão de fls. 27, intime-se novamente, a parte autora 

para as providências necessárias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804357 Nr: 16051-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:MT/12104, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:13.965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o mandado de 

cancelamento da averbação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701212 Nr: 9190-15.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/GO27495A, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76.079/MG

 Intimação das partes para, no prazo legal, acostar aos autos os 

documentos solicitados em fls. 224/225 pela perita nomeada, bem como 

intimação das partes da data da perícia designada para o dia 09 de 

novembro de 2018 no horário das 15h30, o qual será submetido a Termo 

de Tomada de Grafismos no endereço Escritório Renda Contabilidade, 

espaço gentilmente cedido para a coleta do material gráfico, situado na 

Rua João Pessoa, n° 1019, Centro, nesta cidade de Rondonópolis MT, 

podendo o autor ser acompanhado de seu procurador (a) e/ou assistente 
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técnico, na abertura de trabalhos periciais, munido de documentos 

pessoais de identificação e mais cópia colorida em tamanho natural, 

(Carteira de Identidade - RG/ Carteira de Trabalho de Previdência Social - 

CTPS/ Titulo de Eleitor/ entre outros documentos que entendam ser 

oportunos e colaborativos aos cortejos periciais), livrando as assinaturas 

de carimbos ou selos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744717 Nr: 4809-56.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, efetuar o depósito 

judicial de sua cota-parte dos honorários periciais, ou seja, deverá 

depositar a importância de R$ 1.700,00 (um mil setecentos reais), bem 

como para apresentar documentos solicitados na manifestação de fls. 

159/160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 813057 Nr: 548-77.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RAÇÕES 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - COMPANHIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

70.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

73), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on-line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 813057 Nr: 548-77.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RAÇÕES 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - COMPANHIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Vistos e Examinados.

 Intime-se o subscritor da petição de fls. 72, para que aposte sua 

assinatura, no prazo legal.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810633 Nr: 18096-52.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO TRASI FILHO, MARCIO ROGERIO 

BERTONI, SAMIR DAUD TRASI, GABRIEL ZUZERTE DE MENDONÇA 

TAVARES, GABRIEL GIONGO BORTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786271 Nr: 8720-42.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA SANTORINI LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 888025 Nr: 1017-55.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ORO-YTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PRADEBON - 

OAB:6720-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PRADEBON - 

OAB:6720-B/MS

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o origina, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA 

DEPRECATA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 770048 Nr: 2198-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFREIOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/15211

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

manifestar acerca de ofício de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 393075 Nr: 6625-20.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MARTINS CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782966 Nr: 7380-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIO - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M N TRANSPORTES RODOVIARIOS E 

LOCACOES, JOSE MARENGO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431772 Nr: 433-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO RIBEIRO, PEDRO AUGUSTO 

FERREIRA JUNIOR, NEIDE REGINA V FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE REZENDE 

- OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondências de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814744 Nr: 1117-78.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ELIO NUNES DE CARVALHO, SANDRA REGINA 

DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondências de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442145 Nr: 10813-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ MOREIRA AGUIAR, A L M AGUIAR & CIA 

LTDA, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA CRISTINA DE LIMA SEMELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO - 

OAB:3504-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI, OAB/MT 24206/O, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 19/09/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751737 Nr: 8637-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA SANTOS DE AMORIM, MHFDSA, MARILZA 

SANTOS DE AMORIM, IBFSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR WENCK, SOELI FATIMA PEDROTTI DA 

LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, JUNIOR SERGIO MARIM - OAB:6.295, 

RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:OAB/MT13301A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre ofício de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449671 Nr: 4851-13.2011.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILSON RODRIGUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE SOUSA MONTEIRO, APARECIDA 

FERRONATO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720880 Nr: 1922-36.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA FERNANDES DA SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152.165, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:MT/8360

 Intimação do Banco Santander para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 607/694.
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008185-91.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA PARREIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica número 6/1349878-7, e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de 

R$2.829,75, com vencimento em 20.02.2018. DECIDO. Defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §

§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não se 

verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação 

(art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando o valor 

de R$2.829,75 referentes a consumo de kwh recuperado e custo 

administrativo de inspeção, que estão sendo questionadas pela parte 

autora. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 

unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 

4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 

energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$2.829,75, bem como a 

regularidade, ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além 

do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a 

empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento 

do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de 

inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação à fatura 

eventual no valor de R$ 2.829,75 com vencimento em 20.02.2018. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de Dezembro de 2018, às 

09:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito
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RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008229-13.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e Examinados. Considerando-se a 

existência de ente público no polo passivo da ação, proceda-se a 

redistribuição da presente ação a uma das Varas da Fazenda Pública 

deste Juízo, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005333-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLARISSON THIAGO NUNES DE ABREU (AUTOR(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP (RÉU)

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005333-65.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLARISSON THIAGO NUNES DE ABREU RÉU: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP Vistos e examinados. 

CLARISSON THIAGO NUNES DE ABREU ingressou com a presente AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de 

SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONÓPOLIS LTDA EPP, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relatou a autora, em breve resumo, 

que acumulou débitos junto a requerida, referente à matrícula escolar de 

seu filho e, que no dia 21 de outubro de 2011, recebeu uma notificação 

informando o valor da dívida em atraso. Narrou que no dia 14 de novembro 

de 2011, procurou a demandada, oportunidade na qual compuseram 

amigavelmente. Sustentou que, mesmo tendo feito um acordo com a 

Instituição, incorreu em atraso, uma vez que passou por terríveis 

dificuldades financeiras e acabou por atrasar os cheques. Destacou que 

procurou novamente a requerida e que o débito foi integralmente quitado, 

contudo, havia uma ação de execução em trâmite na 1ª Vara Cível, 

referente a mesma dívida que não tinha conhecimento. Argumentou que 

mesmo após a quitação do débito, a execução prosseguiu, inclusive 

ocorrendo a penhora online de valores, sendo responsabilidade da 

Instituição de ensino comunicar na ação de execução o pagamento da 

dívida extrajudicial. Requereu seja a demandada condenada ao pagamento 

em dobro do valor penhorado com juros e correção totalizando R$613,50, 

a título de dano material, bem como ao pagamento de danos morais. A 

inicial foi recebida (ID 4855476). A parte requerida ofertou contestação, 

alegando preliminarmente carência de ação, e não sendo o caso, a 

improcedência da ação, uma vez que o autor tinha conhecimento da ação 

de execução, uma vez que foi citado naquela, o bloqueio de valores 

ocorreu em razão do inadimplemento e antes do acordo entabulado entres 

as partes, não havendo o que falar em danos morais. Impugnação a 

contestação (ID 6892108). Intimadas as partes a especificarem as provas 

que pretendem produzir, pleitearam o julgamento antecipado da lide. 

Vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Quanto a 

preliminar arguida de carência de ação, entendo que não merece 

acolhimento, tendo em vista que não falta interesse de agir ao autor que 

foi claro quanto a sua irresignação quanto a conduta da demandada. 

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito. Os autos possibilitam o 

seu julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser 

de fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Assevero, ainda, 

que ao serem intimados para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo à apreciação do mérito da demanda. Cuida-se de 

ação onde a autora pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral e material, alegando que sofreu constrição de 

valores na Ação de Execução n. 406876, que tramitou na 1ª Vara Cível, 

mesmo estando adimplente com as suas obrigações. Da análise das 

provas existentes nos autos eletrônicos, bem como dos fatos trazidos à 

apreciação deste Juízo, verifico que não são suficientes para ensejar a 

procedência dos pedidos formulados. Inicialmente cumpre consignar que a 

autora não juntou aos autos documentos comprobatórios do alegado na 

exordial, a fim de ensejar indenização pleiteada. Como é sabido, só tem o 

dever de indenizar quem comete ato ilícito, ou seja, quem por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, 

causando-lhe dano. No caso dos autos, a autora não comprovou que a 

requerida tenha cometido qualquer ato ilícito, sendo incabível indenização. 

Devo mencionar que a comprovação dos fatos constitutivos do direito 

invocado pela parte autora é seu ônus e, tendo ela se abstido de produzir 

provas robustas e contundentes de suas arguições, frustrado está o 

objetivo da demanda pela sua omissão. Humberto Theodoro Junior ensina: 

“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de 

exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante 

assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do 

qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar 

através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato 

alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 20ª ed.) Para ilustrar: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS – ÔNUS DA PROVA – FATOSCONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 333, I, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO 

PELO AUTOR DO SEU ALEGADO DIREITO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

NÃO-CONFIGURADA. Art 333, I,CPC- Incumbe à parte autora o ônus da 

prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do 

artigo 333, I, do CPC.- Não existindo prova dos danos alegados pelo autor 

(apelante), não há por que se falar em responsabilidade civil da ré 

(ape lada)  em repara r  ou  compensá- los ” .  (TJMG – 

2.0000.00.509461-9/000(1), Relator: Elpídio Donizetti, Data de Julgamento: 

24/11/2005, Data de Publicação: 31/01/2006). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS VIOLADOS - PUBLICAÇÃO DE FOTOS SEM 

AUTORIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR DA OBRA - ARTIGO 

333, I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Quando o autor instaura a lide e expõe o caso, fica 

responsável pelo ônus da prova. Dessa forma, cumpre-lhe mostrar o fato 

constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 333, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não basta afirmar a existência de eventual 

prejuízo; deve ser demonstrada a conduta antijurídica do réu, além do 

nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há 

como acolher a pretensão ressarcitória deduzida. Ao alegar uso indevido 

ou desautorizado de fotografias, cabe ao demandante a prova da sua 

efetiva autoria e da violação de seus direitos autorais” (Ap, 66084/2012, 
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DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 09/04/2014, Data da publicação no DJE 14/04/2014). Dessa 

forma, não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela suscitado, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. Diante do exposto, considerando a ausência de 

provas de que a requerida tenha praticado ato ilícito indenizável, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, declarando a extinção do processo com a 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo R$3.000,00 (três mil reais). Se o condenado for 

beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da condenação deve 

permanecer suspensa até a comprovação da mudança na condição de 

necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da 

aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 415312 Nr: 10959-63.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIUDA QUEIROZ SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:MT/4846

 Nos termos da legislação o PROV. 55/07-CG/MT a determinação verbal do 

MM. Juiz, e a ord, de serv, n. 01/03 encaminho estes autos ao setor de 

expedição de matéria de impressa com a finalidade de intimar o advogado 

do credor para querendo no prazo de 10( dez) dias, manifestar a sobre da 

devolução da carta precatória juntada ás fls. 95/131.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 421155 Nr: 3428-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON FABIANO RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido e deferido por 

este Juízo

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 386823 Nr: 545-40.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MOACIR DE OLIVEIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Alves de Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT a determinação 

verbal do MM. Juiz titular, procedo com o desarquivamento dos presentes 

autos, e abro vistas ao advogado da parte reclamante pelo prazo de 10 ( 

dez ) , conforme requerido ás fls79 nada requerido os autos retornará ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 407153 Nr: 2878-28.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE TAVARES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVICO DE PPROTECAO AO CREDITO - 

SPC/BA, AVON- CDL SSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON TEIXEIRA - 

OAB:3497-A, Roberto Trigueiro Fontes - OAB:

 Certifico que em cumprimento ao disposto no Art. 9, §2º da Resolução nº 

11/2010-TP , junto aos autos o extrato “ zerado” da conta judicial, bem 

como o comprovante de resgate conforme se vê a seguir.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 780270 Nr: 6310-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SUZANE DOS SANTOS SEIXAS FREITAS, EDUARDO 

VINICIUS SEIXAS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Failssal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B

 Intimação do advogado do Querelado da respeitável sentença parte 

dispositiva a seguir transcrita "Diante do exposto, em decorrência da 

perempção, julgo extinta a punibilidade do querelado Carlos Antonio de 

Moraes, nos termos do art. 107, IV do Código Penal e, consequentemente, 

determino o arquivamento dos autos com as baixas e cautelas de praxe". 

Nada mais, eu Heloysa Sales___________estagiária, digitei.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001031-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. S. D. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. R. G. (EXECUTADO)

G. A. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001031-90.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12426623, para que seja oficiado à Caixa Econômica Federal a fim de 

que informe ao juízo acerca da existência de saldo de FGTS/PIS em favor 

do executado, no prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após, abra-se vista dos 

autos às partes e, em seguida, ao representante do Ministério Público. 3. 

Empós, conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de abril de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA 

COSTA Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000445-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. D. A. (EXEQUENTE)

M. A. B. E. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. F. L. (ADVOGADO(A))

P. M. W. (ADVOGADO(A))

L. A. (EXECUTADO)

 

Visto. Considerando a manifestação das partes, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise. Assim, DEFIRO o pedido de Id. 15063882, face a informação de 

recebimento das verbas e, atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

extingo o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Sem custas e 
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honorários. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos 

procedendo-se com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008260-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. D. C. (REQUERENTE)

A. C. D. C. (REQUERENTE)

A. A. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. C. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

apresentar impugnação a contestação. Rondonópolis/MT, 21 de setembro 

de 2018. ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002879-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. R. D. S. (ADVOGADO(A))

A. C. A. M. (ADVOGADO(A))

A. S. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (EXECUTADO)

A. B. D. M. J. (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da impugnação apresentada pelo requerido. 

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018. ANTONIO PEREIRA DOS 

SANTOS NETO Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004743-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. C. (REQUERENTE)

F. E. G. D. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. C. (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1004743-88.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A princípio, chamo 

o feito à ordem, revogando o decisum de ID: 6774311, que homologou o 

presente arrolamento sem que fosse apresentado o plano de partilha dos 

bens inventariados. 2. Intime-se a inventariante para, no prazo de 30 

(trinta) dias, carrear aos autos o plano de partilha dos bens deixados pelo 

de cujus, conforme já havia sido determinado na decisão de ID:10116091. 

3. Após o cumprimento da diligência supra, venham-me os autos 

conclusos. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 

de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419372 Nr: 1688-93.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO CÉSAR 

MORAES COELHO, para devolução dos autos nº 1688-93.2009.811.0003, 

Protocolo 419372, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394082 Nr: 7653-23.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCM, LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO CÉSAR 

MORAES COELHO, para devolução dos autos nº 7653-23.2007.811.0003, 

Protocolo 394082, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425431 Nr: 7553-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOIR CARRILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO DOS SANTOS MOURAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO CÉSAR 

MORAES COELHO, para devolução dos autos nº 7553-97.2009.811.0003, 

Protocolo 425431, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 812315 Nr: 219-65.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 Impulsiono o feito de ofício para promover a intimação da parte requerida, 

por meio do seu patrono constituído, acerca da audiência de oitiva das 

crianças, designada para o dia 25/10/2018, às 15:30 horas, na 1ª Vara de 

Família da Comarca de Várzea Grande-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 435061 Nr: 3727-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, ZILDA MARIA DE SOUZA - OAB:6491 GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre avaliações, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716953 Nr: 12359-73.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 60. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 

487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, e art. 1.723 do Código Civil, para 

declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre 

MARLY DOS REIS e ALFREU PINTO FERREIRA (adrede individualizados) 

em dois períodos, sendo que o primeiro iniciou em abril de 1986 e encerrou 

em setembro de 1988, e o segundo se deu entre janeiro de 2003 e abril de 

2012, devendo a partilha dos bens se dar na forma estabelecida nesta 

sentença e julgo improcedente o pedido de lucros cessantes e reparação 

de danos morais. Da mesma forma, julgo improcedente o pedido formulado 

na reconvenção de fls. 426/427, na forma do art. 487, inciso I, do Estatuto 

Processual Civil.61. Sem condenação em custas, vez que o feito tramita 

sob o pálio da gratuidade da justiça.62. Quanto aos honorários 

advocatícios, ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os 

honorários de seu respectivo patrono. 63. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 20 

de setembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761021 Nr: 13928-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IO, ADO, NMF, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13928-41.2014.811.0003

Vistos em correição.

 1. Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO aforada por IZIDÓRIO OLIVEIRA e 

outros (qualificados nos autos).

 2. O inventariante e seu procurador não foram intimados para se 

manifestarem, conforme certidão de fl. 70, tendo em vista que não foram 

encontrados em seus endereços declinados nos autos.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. No que se refere ao caso em apreço, a legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando, por não praticar os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Ademais, preceitua o art. 274, parágrafo único, do Código de Ritos, que 

se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço residencial ou 

profissional declinado na exordial, vez que cumpre às partes atualizar seu 

endereço no processo sempre que houver modificação temporária ou 

definitiva.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que o inventariante não foi localizado 

no endereço que declinou inicialmente, não informando seu endereço 

atualizado nos autos, restando caracterizada a desídia em praticar os atos 

e diligências que lhe competia, fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, inciso III, do Estatuto Processual Civil.

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de setembro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438989 Nr: 7656-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDNS, LADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7656-70.2010.811.0003

Vistos em correição.

1. Considerando que o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da 

informática, devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a 

efetividade do processo de execução, e, por conseguinte, da própria 

prestação jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que a 

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) possibilita, em função 

de permitir o cumprimento de ordens judiciais com grande agilidade, 

consagrando os princípios da economia e celeridade processuais, e, 

ainda, ante as disposições ínsitas no Provimento n.º 39/2014-CNJ, bem 

como no Provimento 37/2016-CGJ, defiro o pleito de indisponibilidade de 

bens imóveis do executado.

2. Após a juntada da resposta da ordem de indisponibilidade, abra-se vista 

as partes para manifestação.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712151 Nr: 7202-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDS, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 15. Por todo o exposto, considerando que o direito acompanha a evolução 

da sociedade, sendo certo que os avanços tecnológicos, principalmente, 

no ramo da informática, devem ser prestigiados na medida em que 

proporcionam a celeridade na obtenção de informações cadastrais, e, por 

conseguinte, da própria celeridade processual e da prestação 

jurisdicional, tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema 

INFOJUD possibilita, em função de permitir o cumprimento de ordens 

judiciais com grande agilidade, consagrando os princípios da economia e 

celeridade processuais, defiro o pleito de fls. 85/86, devendo ser realizada 

busca junto à referida plataforma, bem como seja feito o levantamento e 

transferência dos valores bloqueados nos autos fls. 49 e 83. 16. Após, 

com a juntada das informações requisitadas, que seguem anexadas a 

esta decisão, abra-se vista dos autos a parte autora, para que requeira o 

que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 17. Em seguida, abra-se vista 

ao Ministério Público, para sua manifestação no prazo legal. 18. Intime-se. 

19. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de 

setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715374 Nr: 10648-33.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSCB, SJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 
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Ritos.8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 709326 Nr: 4244-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN, ESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYANA GONDA DIAS - 

OAB:14.768-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4244-63.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 157, pelo que determino o arquivamento destes 

autos, conforme preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765229 Nr: 15995-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15995-76.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 48.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 434675 Nr: 3341-96.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AK, MGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 7. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço e dou-lhe parcial 

provimento, reconhecendo a contradição no que se refere à concessão 

do benefício da justiça gratuita e à suspensão da exigibilidade dos 

honorários sucumbenciais, e, per consequentiam, retifico a decisão de fls. 

761/762, itens 10, 13 e 15, que passarão a ter a seguinte redação:“10. 

Com relação ao pedido de fl. 740, tendo em vista que o executado é 

beneficiário da justiça gratuita e a exigibilidade dos honorários 

sucumbenciais foi suspensa, conforme se verifica da decisão de fl. 512, 

bem como que a parte exequente não demonstrou que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade da parte executada, suspendo a referida execução dos 

honorários.13. Relativamente ao pedido de arbitramento dos honorários de 

sucumbência do presente cumprimento de sentença, fixo-os em 15% do 

valor da causa, equivalentes a R$ 13.770,00 (treze mil setecentos e 

setenta reais), nos termos do art. 85, caput e §§ 2º e 8º, do CPC, 

levando-se em conta o grau de zelo dos procuradores da parte 

exequente, o local da prestação de serviço, a natureza e importância da 

causa e, ainda, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido 

para os seus serviços, suspendendo a sua exigibilidade, conforme dispõe 

o art. 98, §3º, do CPC. 15. Tendo em vista que o último cálculo realizado 

pela contadora judicial foi juntado aos autos em 23.11.2016 (fls. 686/688), 

determino a remessa dos autos, com urgência, ao contador judicial para 

apuração, de forma discriminada, dos valores devidos relativos 

aos(às):a)prestações de alimentos vencidas desde o início do presente 

cumprimento de sentença;b)pagamentos parciais realizados pelo 

executado; ed)somatório dos itens anteriores.”8. Permanecem inalterados 

os demais itens da decisão de fls. 761/762, a qual deverá ser 

regu la rmen te  cumpr ida .9 .  I n t imem-se .10 .  Expeça -se  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003630-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE SOUZA FIGUEIRA FILHO (REQUERENTE)

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CASTRO BRANDAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente às 

isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 

Nomeio inventariante o requerente, MAYKESSUEL CASTRO FILGUEIRA, 

representado por seu representante legal, Joaquim de Souza Filgueira 

Filho, que deverá ser intimado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar 

o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da data em que prestar compromisso, deverá a pessoa do 

inventariante apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, inclusive CCIR 

expedida pelo INCRA em caso de imóvel rural, devidamente atualizados e 

autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório (art. 620, 

CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa da inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de setembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS 6967-79.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz 

de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Alex Sandro da Silva Leite move contra Anisio Tavares 

Leite, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença 

seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de ANISIO TAVARES LEITE 

(qualificado nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curador da parte interditada a parte requerente, Sr. 

ALEX SANDRO DA SILVA LEITE. 14. Em atenção ao disposto no art. 755, 
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§3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

21 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". Eu, 

J.B.B.S., digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001511-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA FRANCISCO (REQUERENTE)

Max Paulo de Sousa e Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA FRANCISCA (REQUERIDO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002443-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEUS HENRIQUE SOUZA SALES (REQUERENTE)

THAYS CRISTINA SOUZA SALES (REQUERENTE)

ELVIS GALVAO MACHADO (ADVOGADO(A))

AMADEU DOS REIS SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA SOUZA CABRAL (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002443-22.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, reitere-se a 

intimação do inventariante, na pessoa de seus patronos constituídos nos 

autos, a fim de dar integral cumprimento aos comandos de ID 11587082, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Doravante, persistindo a desídia, intime-se 

o inventariante pessoalmente, para dar regular andamento ao processo, 

praticando os atos que lhe competir, notadamente para adotar as 

providências determinadas no decisum ID 11587082, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção remoção do encargo (art. 622, I, do 

CPC). 3. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua 

intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena 

de remoção. Prazo do edital: 20 (vinte) dias. Em seguida, tornem os autos 

conclusos. Às providências. Rondonópolis/MT, 03 de agosto de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004351-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. (EXECUTADO)

J. S. M. R. (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo legal para apresentação da defesa, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

executada. Assim, IMPULSIONO os autos para proceder à INTIMAÇÃO do 

Escritório Modelo UNIASSELVI, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte executada, 

conforme despacho. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001546-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

GERALDA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES DE SOUZA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta ao oficio 412/2017, C.E.F.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007764-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. N. (ADVOGADO(A))

O. C. L. D. S. (ADVOGADO(A))

A. F. D. O. (AUTOR(A))

J. C. S. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. M. S. (ADVOGADO(A))

L. C. F. (RÉU)

G. M. M. N. (ADVOGADO(A))

V. C. D. R. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

NEIRACI DA SILVA CARDOSO OAB - 025.580.571-38 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade 

de Embargos de Declaração CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE C E R T I F I C 

O que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO são TEMPESTIVOS, pois foram 

apresentados dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias - artigo 1.023, do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, havendo possibilidade de que os 

embargos de declaração venham a ter efeitos modificativos, procedo à 

INTIMAÇÃO da parte EMBARGADA para apresentar suas contrarrazões 

no prazo legal, segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Hélio Avelino dos Santos Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001847-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

INGRYD NAYARA DIAS CASEMIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIZEU CASEMIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta ao oficio 411/2017.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010423-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOSE MAMEDE DA SILVA (REQUERENTE)

DARCI ROSA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS (ADVOGADO(A))

SILVANIA DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que, 

querendo, se manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do 

artigo 350, do CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001433-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. G. (ADVOGADO(A))

N. V. D. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

E. C. S. (RÉU)

 

Diante do exaurimento do prazo de suspensão, procedo à INTIMAÇÃO da 

parte EXEQUENTE para que se manifeste sobre o interesse na 

continuidade da presente, sendo que em caso de inércia o feito será 
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extinto por presunção de pagamento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797316 Nr: 13235-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGESIPA CAMPOS DA COSTA, GABRIELA DA COSTA 

LOGRADO, WYLERSON MOREIRA DA COSTA, SILVANA CAMPOS DA 

COSTA, JUSCELIA CAMPOS DA COSTA GRACIOLI, WYLCINEA MOREIRA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EFRAIM ALVES DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 13235-23.2015.811.0003, 

Protocolo 797316, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434674 Nr: 3340-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA MARIA DE SOUZA, EURIDES 

FERREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE ARLINDO ANTONIO DE SOUZA, 

HELENA MARIA DE SOUZA, LOURIVALDO FERREIRA DE SOUZA, MARIA 

CIRCE FERREIRA DE SOUZA, MARIA INAURA FERREIRA DE SOUZA 

SILVA, GUIOMAR RODRIGUES REIS, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, MAURICIO CASTILHO SOARES - 

OAB:MT/11.464, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A, 

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB:/MT 5.183, 

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT, WELITON 

W GARCIA - OAB:MT/12.458, WELITON WAGNER GARCIA - 

OAB:12458/O

 INTIMAÇÃO da companheira supérstite GUIOMAR RODRIGUES REIS por 

intermédio de seu patrono constituído à fl. 98, Dr. Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves, OAB-MT 10.083, a fim de apresentar cópia de sua certidão de 

nascimento ou casamento, conforme o caso (fl. 292), assim como se 

manifestar quanto aos documentos de fls. 315/318, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme decisão de fl. 325.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 36518 Nr: 569-98.1989.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MEDEIROS GUIMARAES, JOSÉ ALVES DE 

MEDEIROS, IVONE DE MEDEIROS ZAMPRONE, GLEID MEDEIROS 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946/MT, 

Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055/MT, ROBIE BITENCOURT 

IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e de 

interesse processual, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, eis que defiro às partes os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005617-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. F. J. (ADVOGADO(A))

R. C. V. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005617-05.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, 

do Código de Processo Civil. 3. Levando-se em consideração a iniciativa 

do requerente no oferecimento de alimentos aos filhos na forma pleiteada, 

arbitro os alimentos provisórios em 37% (trinta e sete por cento) do salário 

mínimo, o que correspondente atualmente a R$ 352,98 (trezentos e 

cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), a ser devido todo o dia 

10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária a ser 

informada pela representante legal dos menores ou mediante recibo, a 

partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa ou ulterior 

deliberação deste Juízo, ressaltando que o valor da pensão alimentícia 

suprafixado poderá ser revisto a qualquer tempo, bastando que venham 

aos autos elementos de convicção que justifiquem a alteração. 4. Designo 

audiência de conciliação para a data de 02 de outubro de 2018 às 

14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se a 

requerida, intimando-a a comparecer à audiência aprazada, acompanhada 

de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015, 

importando a ausência do autor em extinção e arquivamento do processo 

e a da requerida em confissão e revelia. 6. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá a demandada contestar o presente, desde que o faça por 

intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 23 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008167-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NEVES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1008167-70.2018.8.11.0003 VISTO. Faculto a impetrante 

o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, juntando aos 

autos o histórico dos autos de infrações em debate ou o extrato do 

DETRAN com histórico de AR, sob pena de indeferimento da inicial, 

consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 20 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006609-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH LEITE (AUTOR(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Processo nº 1006609-63.2018.8.11.0003 VISTO. Diante do teor da petição 

e documento de Id. 14972233 e 14972283, que noticiam a concessão do 

benefício auxílio doença em favor da autora pela via administrativa, deixo 

de analisar o pedido de tutela de evidência formulado na exordial e 

determino a citação do requerido para oferecer resposta escrita, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 13 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006609-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH LEITE (AUTOR(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1006609-63.2018.8.11.0003 VISTO. Diante do teor da petição 

e documento de Id. 14972233 e 14972283, que noticiam a concessão do 

benefício auxílio doença em favor da autora pela via administrativa, deixo 

de analisar o pedido de tutela de evidência formulado na exordial e 

determino a citação do requerido para oferecer resposta escrita, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 13 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007355-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

FABIANO TIAGO PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1007355-28.2018.8.11.0003 VISTO. Faculto ao impetrante 

o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, juntando aos 

autos o histórico dos autos de infrações em debate ou o extrato do 

DETRAN com histórico de AR, sob pena de indeferimento da inicial, 

consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 18 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006566-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

VANESSA AUXILIADORA COUTINHO BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N° 1006566-29.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

ordinária de restabelecimento de pensão por morte com pedido liminar 

proposta por VANESSA AUXILIADORA COUTINHO BARROS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 

25.312,80 (vinte e cinco mil trezentos e doze reais e oitenta reais) (Id. 

14727928). É o relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito 

federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta 

limitada às causas não excedentes do valor de 60 salários mínimos, 

conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. (...)” A matéria posta em discussão na demanda não se inclui nas 

exceções previstas na mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta 

ação (R$ 25.312,80) encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a 

competência deste juízo. Deste modo, considerando que nesta comarca 

inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para 

processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 

1º, da Resolução nº 004/2014/TP, in verbis: “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com essas considerações, em 

atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que 

dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

o processamento demanda e, de consequência, determino a remessa dos 

autos em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos para um dos Juizados Especiais Cíveis para a 

distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 18 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008080-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI (AUTOR(A))

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN (ADVOGADO(A))

CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI (AUTOR(A))

ALLICORP TRADING E COMERCIO EXTERIOR S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, 18/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004934-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTONIO PEREIRA MECANICA AGRICOLA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos ao Exequente, a fim de intimá-lo a manifestar da 

certidão, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002312-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

EDSON EMIDIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002312-13.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação para 

concessão do benefício auxílio doença acidentário com conversão em 

aposentadoria por invalidez ajuizada por EDSON EMIDIO DE OLIVEIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Vendo 

somente a necessidade da prova pericial, defiro-a, nomeando a empresa 

FORENSE LAB (e-mail: contato@forenselab.com; telefone (65) 

98112-2338), para realização de perícia médica judicial na data de 13 de 

novembro de 2018, às 08h45min, na sala de reunião deste Fórum. Fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, haja 

vista que o médico perito da empresa nomeada deverá se deslocar da 

Comarca de Cuiabá para realizar a perícia nesta Comarca. Oportuno 

esclarecer que a nomeação de empresa de outra cidade se deu em 

virtude de não existir nesta Comarca profissional que realize perícia 

médica sem receber sua contraprestação previamente ou logo após a 

entrega do laudo. Ademais, diante da excessiva dificuldade da parte 

autora em cumprir o encargo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, 

DECIDO inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

para que a perícia médica seja produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, 
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§2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe ao INSS antecipar os honorários periciais 

nas ações de acidente do trabalho, como no caso dos autos. Assim, 

intime-se o INSS para pagar os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para 

pagamento dos honorários periciais sem manifestação ou depósito do 

INSS, devidamente entregue o laudo pericial e prestados todos os 

esclarecimentos necessários, expeça-se certidão de crédito, em favor da 

empresa FORENSE LAB, para cobrança da verba honorária na via própria. 

Intime-se a empresa FORENSE LAB acerca da nomeação e para informar, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual será o médico responsável 

pela perícia médica do autor. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 

decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, segunda-feira, 17 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006470-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NABIL NAHSAN (AUTOR(A))

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Impulsiono estes autos patrono do requerente, a fim de intimá-lo para 

querendo apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001857-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGENIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001857-48.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação para 

concessão de auxílio acidente c/c danos morais ajuizada por ROGENIO 

JOSE PEREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Vendo somente a necessidade da prova pericial, 

defiro-a, nomeando a empresa FORENSE LAB (e-mail: 

contato@forenselab.com; telefone (65) 98112-2338), para realização de 

perícia médica judicial na data de 13 de novembro de 2018, às 09 horas, 

na sala de reunião deste Fórum. Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) para os honorários periciais, haja vista que o médico perito da 

empresa nomeada deverá se deslocar da Comarca de Cuiabá para 

realizar a perícia nesta Comarca. Oportuno esclarecer que a nomeação de 

empresa de outra cidade se deu em virtude de não existir nesta Comarca 

profissional que realize perícia médica sem receber sua contraprestação 

previamente ou logo após a entrega do laudo. Ademais, diante da 

excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita, DECIDO inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 373, § 1º do CPC, para que a perícia médica seja 

produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, §2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe 

ao INSS antecipar os honorários periciais nas ações de acidente do 

trabalho, como no caso dos autos. Assim, intime-se o INSS para pagar os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários 

periciais sem manifestação ou depósito do INSS, devidamente entregue o 

laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, 

expeça-se certidão de crédito, em favor da empresa FORENSE LAB, para 

cobrança da verba honorária na via própria. Intime-se a empresa 

FORENSE LAB acerca da nomeação e para informar, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, qual será o médico responsável pela perícia 

médica do autor. Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, segunda-feira, 17 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 411762 Nr: 7865-10.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVANI MOREIRA GRAPIUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 411762

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de proposta por DELVANI MOREIRA 

GRAPIÚNA em face do INSS, visando receber o valor de R$ 4.816,67 (fls. 

237).

O exequente concordou expressamente com os cálculos (fls. 243). O 

executado foi regularmente intimado dos cálculos e não se manifestou (fls. 

240/v).

Diante da concordância do exequente e do silêncio do executado quanto à 

apuração do débito, HOMOLOGO os cálculos de fls. 237, porque 

aparentemente estão de acordo com a sentença.

Encaminhe-se ao Departamento da Secretaria auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de malote digital, os documentos 

mencionados no artigo 3º, § 1º do Provimento11/2017-CM.

Elaborado o cálculo, expeça-se a RPV (art. 4º do citado Provimento).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis-MT, quinta-feira, 19 de setembro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 380215 Nr: 8489-30.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES ALMEIDA CABRAL ME, 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA CABRAL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 VISTO

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 123/130.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801324 Nr: 14895-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR AVELINO DE SOUZA - ME, ELENIR 

AVELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO MANOEL GUIMARAES - 

OAB:20.969

 PROCESSO Nº 801324VISTO...Com essas considerações, REJEITO a 

exceção de pré-executividade proposta por ELENIR AVELINO DE SOUZA 

e determino o prosseguimento da execução.Condeno ELENIR AVELINO DE 

SOUZA ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% 
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(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.Expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do veículo penhorado na página 41.Cumpra-se.Rondonópolis, 

quarta-feira, 18 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 718735 Nr: 14204-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA ME, KELEN ZANIN 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA DILL - OAB:102542

 PROCESSO Nº 718735VISTO......Com essas considerações, rejeito a 

exceção de pré-executividade proposta por KELEN ZANIN OLIVEIRA. 

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de 

decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).As executadas já foram 

devidamente citadas. Assim, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de bens suficientes para garantir a execução.Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 18 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801125 Nr: 14793-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMULLER COMERCIO DE PEÇAS E 

FERRAGENS LTDA, FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS BARBIERI, AMADEU 

DOS REIS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 VISTO

Intime-se o advogado RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (FLS. 35) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar procuração nos autos, sob pena de não 

ser apreciado o pedido formulado nas páginas 19/35.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338194 Nr: 6556-90.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE CASAGRANDA ME, JANETE 

CASAGRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15525

 Visto.

Segue cópia da matrícula do imóvel penhorado nos autos, extraída do 

Sistema CEI - ANOREG/MT.

Encaminhem-se os autos a Contadora para atualizar o valor da avaliação 

de fls. 75.

Após, digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 63026 Nr: 11539-79.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER PEREIRA DA SILVA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO da(s) parte(s) exequente(s, representada pelo advogado 

Duilio Piato Junior OAB/MT 3.719, para, querendo, manifestar-se acerca da 

certidão derradeira (fl. 439), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725510 Nr: 6466-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS 

ALBERICO LTDA ME, CRIZEIDE ALVES ALBERICO, CRISLAINE ALVES 

ALBERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente Estado de Mato Grosso, representada por 

sua Procuradora Geral do Estado, para que informe conta bancária para 

expedição de alvará de valor penhorado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 819197 Nr: 2655-94.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI, EUGENIA 

LEMOS DE BARROS BARBARA, EDUARDO PERES, REYDNER ROBERTO 

SOUZA E SILVA, L F CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 2ªPROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CIVEL DE RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - 

OAB:7312/MT, JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - OAB:MT/3.273, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 "(...).Analisando os autos, em que pese os requeridos Adilton, Eugênia e 

Eduardo terem afirmado que não praticaram ato de improbidade, os 

elementos constantes nos autos são insuficientes para comprovar, nesta 

fase inicial, a inexistência de ato ímprobo.Assim, em respeito aos 

princípios da legalidade e moralidade, viável o recebimento da ação civil 

pública para a apuração de eventuais atos de improbidade 

administrativa.Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, não há como 

se afirmar que os atos ímprobos inexistiram ou mesmo que a ação é 

improcedente, devendo, pois, ser regularmente recebida e instaurado o 

contraditório.Nesse aspecto, convenço-me que as justificativas 

preliminares dos réus não foram suficientes para decretar a inexistência 

do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via 

eleita.Assim, tendo em conta que na fase inicial do procedimento de que 

trata a Lei nº 8.429/92 vale o princípio do “in dubio pro societate”, a fim de 

melhor preservar o interesse público, sempre preponderante, entendo que 

há prova inequívoca dos fatos narrados na inicial que convence da 

verossimilhança do direito.(...). Constatando o Julgador, na fase do juízo 

prévio de admissibilidade da ação, a existência de indícios suficientes da 

existência do ato de improbidade, quando vale o princípio do "in dubio pro 

societate", não se exigindo cognição exauriente, correto o recebimento da 

inicial. Inteligência do art. 17, parágrafos, da Lei nº 8.429/92. Posto isso, 

RECEBO a inicial. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Se na contestação 

forem arguidas preliminares e apresentados novos documentos, dê-se 

vista ao Ministério Público (art. 351 do CPC).Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 770879 Nr: 2581-74.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDILEIRE CRISTALDO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 20 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792145 Nr: 11165-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA DA SILVA, RITA APARECIDA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª)(s). ÁLVARO LUIS 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/MT nº 7666, para, tomar ciência 

da r. decisão, aseguir"in fine" transcrita, e no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos."[...]...DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE 

VALORES[...] Ademais, considerando que o contador ERNANI PLUMER 

SANTOS PINTO tem se manifestado contrário à realização da perícia pelo 

valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) nos autos em que foi 

nomeado, substituo tal perito, nomeando para o encargo o contador 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, [...].Este Juízo indica o seguinte quesito 

a ser respondido pelo perito:“Com base nos documentos apresentados 

pelo Estado (acima mencionados), informe se com a reestruturação da 

carreira dos autores, por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema 

Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema 

Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 

de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei Complementar nº 

231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei Complementar nº 

50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei Complementar nº 

155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 

22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de eventual perda 

salarial apurada no laudo pericial?” Apresentado os documentos, intime-se 

o perito nomeado para dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos 

apresentados pelo Juízo e pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789494 Nr: 10033-38.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA FLORES FARIAS, JUSCELIA CAMILO, 

MARCIA CRISTINA MEDEIROS, LUCIANA APARECIDA TRINDADE, LUCIENE 

LEITE DA SILVA, LAURO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 20 de setembro de 2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722106 Nr: 3124-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BEM - HUR T. ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem indicado na página.

Para avaliar o imóvel não há necessidade de arrombar nenhum bem. 

Assim, INDEFIRO o pedido de ordem de arrombamento (fls. 59).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 44464 Nr: 1570-21.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS, MILTON 

JOSE BAPTISTA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DRAGA SAO 

PEDRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s requerida(s), DRAGA SÃO PEDRO 

LTDA, o advº(ª)(s). ÁLVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, 

OAB/MT nº 7666, para tomar ciência da penhora efetivada no rosto dos 

presentes autos, conf. Fls. 534.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798350 Nr: 13636-22.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO BORGES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN]

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 
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confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 20 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799915 Nr: 14363-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE MARTINS KAWASATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MARTINS KAWABATA - 

OAB:MT/12.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimação das partes acerca dos cálculos de fls. 97/99, para 

manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias. Iniciado o prazo da parte 

autora representada pelo advogado André Martins kawabata OAB/MT 

12.389.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780486 Nr: 6401-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSOESTE LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4910/MT, JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 17.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se 

pretendem produzir provas em audiência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 272929 Nr: 4851-96.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 PROCESSO N. º 521/2000 (272929)

 VISTO.

O executado JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO requereu novamente a 

extinção do feito, alegando serem impróprios e injustificados os 

constantes pedidos de suspensão da execução formulados pelo ESTADO 

DE MATO GROSSO.

Como já dito na decisão de fls. 189/191, o simples fato de a credora 

requerer a suspensão do feito, por si só, não demonstra seu desinteresse 

na demanda, notadamente, porque pretende em tal prazo suspensivo 

verificar eventual quitação ou a existência de débito remanescente, 

conforme afirmado na petição de fls. 185.

Ademais, compete muito mais ao executado comprovar que adimpliu a sua 

obrigação. Na hipótese, a exequente informou que o executado ainda 

deve o valor de R$ 69.433,80 (fls. 193). Até o momento o executado não 

comprovou pelos meios legítimos o cumprimento da sua obrigação.

Posto isso, defiro novamente a suspensão do andamento desta execução 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos da petição de fls. 207.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de setembro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792145 Nr: 11165-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA DA SILVA, RITA APARECIDA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença proposta por BENEDITO SANTANA DA 

SILVA e RITA APARECIDA DE MELO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio (fl. 339).

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 340.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Ademais, considerando que o contador ERNANI PLUMER SANTOS PINTO 

tem se manifestado contrário à realização da perícia pelo valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) nos autos em que foi nomeado, 

substituo tal perito, nomeando para o encargo o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, o qual pode ser encontrado na Avenida Alameda 

das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos 

autores, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao 

período anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se 

eles já eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá 

juntar holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820022 Nr: 2926-06.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAEZE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820239 Nr: 3052-56.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ASSUNÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792733 Nr: 11421-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA DOS SANTOS MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 442559 Nr: 11227-49.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

DENISE, CLOVIS JOSE WIECZOREK, CLARICE TEREZINHA MEIRELES 

WIECZOREK, MERCADO MANGUABA LTDA, ANA MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA M. WIECZOREK - 

OAB:, DEFENSORIA - OAB:, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 752252 Nr: 8885-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE JULHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ” Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003436-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KURZ ROGGIA (ADVOGADO(A))

GRAO DE OURO COMERCIO ATACADISTA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Agência Fazendária de Rondonópolis, Sr. Adilson Mikuska 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA PROCESSO Nº 

1003436-31.2018.8.11.0003 VISTO. GRÃO DE OURO COMÉRCIO 

ATACADISTA LTDA ajuizou mandado de segurança com pedido de liminar 

em face do GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE RONDONÓPOLIS – 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SEFAZ/MT, aduzindo, em síntese, que na data de 2/5/2015, os 

responsáveis pela empresa impetrante tomaram conhecimento de que a 

Inscrição Estadual encontrava-se suspensa, estando proibida a emissão 

de notas fiscais, o que acarreta em na suspensão de suas atividades. 

Informou que tal suspensão ocorreu devido à empresa não ter atendido as 

exigências da Fazenda Estadual, no que tange ao fornecimento de 

documentos e informações em tempo hábil. Todavia, ao buscar tomar 

conhecimento da referida Notificação, denotou-se que a empresa 

impetrante não foi notificada, pela via eletrônica, tampouco por outra via, 

para apresentar os documentos exigidos. Sustentou que, no período de 

01/01/2017 a 08/05/2018, fez um levantamento no Sistema de Notificação 

Eletrônica da SEFAZ/MT, e foi encontrado somente três notificações 

(Notificação nº 32989/1624/101/2017, Aviso de Cobrança Fazendária Nº 

83169/337/68/2017 e Notificação de Lançamento da TACIN Nº 

125932/337/68/2018), sendo que nenhuma delas é referente à solicitação 

para a apresentação da documentação exigida. Afirmou que até o dia da 

suspensão estava exercendo suas atividades normalmente, emitindo 

notas fiscais, e que sem qualquer aviso prévio por parte do impetrado, 

viu-se impedida de exercer suas atividades, pois depende da normalidade 

da inscrição para exercer sua atividade comercial e emitir notas fiscais. 

Assim, requereu a concessão de liminar para determinar o imediato 

restabelecimento da inscrição estadual nº 13.540.641-2, No mérito, 

requereu a declaração de nulidade do ato atacado, ou seja, da suspensão 

da Inscrição Estadual da Empresa Impetrante, concedendo, por 

consequência, a oportunidade legal, com prazo pré -estipulado, para a 

apresentação da documentação que a administração pública entende 

necessária para a continuidade da atividade empresarial. O pedido liminar 

foi deferido para determinar o restabelecimento da inscrição estadual (fls. 
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63/66 do PDF). O Estado de Mato Grosso prestou informações e alegou 

que suspendeu a emissão de notas fiscais e a inscrição estadual em 

virtude de não apresentação de documentação exigida pela SEFAZ. 

Afirmou que o contribuinte alterou recentemente a classificação 

econômica - CNAE - na sua inscrição estadual. Em virtude de tal alteração, 

foi feita vistoria por um servidor da SEFAZ em março de 2018, e naquele 

momento, informou a impetrante da necessidade de apresentação da 

documentação adequada. Sustentou que não houve qualquer ofensa ao 

devido processo legal. A uma, porque o contribuinte teve ciência da 

necessidade de apresentação da documentação no momento da vistoria. 

A duas, porque lhe foi concedido prazo para regularização da 

documentação, o que não foi atendido no prazo legal. Ao final, requereu a 

denegação da segurança (fls. 73/75 do PDF). O Representante do 

Ministério Público pugnou pela improcedência do pedido, em virtude da 

ausência de direito líquido e certo (fls. 95/98 do PFD). É o relatório. Decido. 

A impetrante alega arbitrariedade na suspensão da sua inscrição estadual 

nº 13.540.641-2, sob a alegação de que não foi notificada para apresentar 

a documentação exigida pelo fisco, sem observância do contraditório e 

ampla defesa. Melhor analisando o caso dos autos, entendo que a liminar 

deve ser revogada e a segurança denegada. Com efeito, a inscrição 

estadual da impetrante ocorreu em virtude da não apresentação dos 

seguintes documentos: 1) o alvará municipal de funcionamento de 2018 e 

2) declaração de imposto de renda dos sócios (fls. 61 do PDF). Embora a 

impetrante alegue que não foi notificada para apresentar os documentos, 

o impetrado demonstrou que a empresa tomou ciência da documentação 

exigida, por meio do laudo de vistoria nº 1000804, realizado no dia 

27/03/2018, por um servidor da SEFAZ. No referido laudo constou as 

seguintes observações: apresentar alvará municipal de funcionamento de 

2018 e declaração de imposto de renda dos sócios (fls. 85 do PDF). Nos 

termos do artigo 78 da Portaria do Estado de Mato Grosso nº 5, de 30 de 

janeiro de 2014, pode a Secretaria de Estado de Fazenda suspender a 

inscrição da contribuinte quando da ocorrência dos casos expressamente 

elencados no referido dispositivo, in verbis: Art. 78. Sem prejuízo de 

outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a 

suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado 

de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou 

mais de qualquer das seguintes hipóteses: (...) XIII - expiração do prazo 

para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria 

Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV 

do § 3º do artigo 20; § 1º Quando ocorrer qualquer das hipóteses 

arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que 

constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do 

contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais. O prazo para 

apresentar os documentos exigidos é de 30 dias, conforme artigo 58, §5º, 

da referida Portaria. Art. 58. O contribuinte promoverá a atualização de 

seus dados cadastrais junto à unidade fazendária com atribuições 

regimentais pertinentes, no prazo de 30 (trinta) dias, sempre que ocorrer 

qualquer alteração relativa: § 5º Na alteração de CNAE para inclusão de 

qualquer atividade econômica mencionada no § 13 do artigo 29, no 

momento da vistoria, apresentar os documentos descritos nos §§ 13 a 15 

do artigo 29, conforme disposto no § 10 do artigo 20. (Redação do 

parágrafo dada pela Portaria SEFAZ Nº 1 DE 09/01/2017). No caso dos 

autos, a impetrante não cumpriu a exigência consignada no laudo de 

vistoria (fls. 91 do PDF), o que acarretou a suspensão em 2 de maio de 

2018 (fls. 87 do PDF) conforme previsto na Portaria mencionada. Desse 

modo, não restou demonstrada a ilegalidade na suspensão do cadastro da 

contribuinte, já que a contribuinte foi devidamente notificada e não 

apresentou a documentação exigida no prazo permitido. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL DE 

MICRO-EMPRESA – SUSPENSÃO SUMÁRIA PELO FISCO ESTADUAL – 

LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - 

SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Não se mostra patente a 

ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há 

evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da 

ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e 

a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, 

dentro do prazo permitido. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta 

manifesto, o que não ocorre nos autos. (TJMT - Apelação / Remessa 

Necessária 131522/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/07/2015, Publicado no DJE 23/07/2015). Com essas considerações, 

revogo a liminar concedida e, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, 

julgo improcedente o pedido de segurança impetrado por GRÃO DE OURO 

COMÉRCIO ATACADISTA LTDA e consequentemente, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 

25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em julgado, comunique-se o 

resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações 

de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 21 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003715-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1003715-17.2018.8.11.0003; Valor causa: 

$61,305.60; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAPHAEL CARVALHO 

LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 21 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004683-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA FILIPPIN (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE (ADVOGADO(A))

SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1004683-47.2018.8.11.0003; Valorcausa: 

$41,666.66; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[MULTAS 

E DEMAIS SANÇÕES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 21 de setembro de 2018. Atenciosamente, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004683-47.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA FILIPPIN (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE (ADVOGADO(A))

SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1004683-47.2018.8.11.0003; Valorcausa: 

$41,666.66; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[MULTAS 

E DEMAIS SANÇÕES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 21 de setembro de 2018. Atenciosamente, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719084 Nr: 128-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias acerca da certidão de decurso a seguir 

transcrita: "Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação da parte 

executada quanto ao pagamento do RPV. É o que me cumpre certificar".

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 282848 Nr: 1707-57.2002.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal por meio da qual SIDNEI DOS SANTOS foi 

denunciado pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 121, caput, 

c/c art. 14, inc. II, ambos do CP. Diante da informação contida na certidão 

de fl. 104, realizei pesquisa no site da ANOREG, vindo a constatar o óbito 

do acusado, conforme documento anexo. Deste modo, impõe-se a 

declaração da extinção da punibilidade, em decorrência da morte do 

acusado. Brevemente relatado.

 2. Fundamentação.

A morte do acusado implica, obrigatoriamente, na extinção da sua 

punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal.

Foi juntada, aos autos, certidão de óbito retro, comprovando a ocorrência 

da morte do autor do fato.

Assim, nada resta a fazer no presente caso, a não ser extinguir a 

punibilidade do réu em virtude do óbito.

3. Dispositivo.

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIDNEI DOS SANTOS, em 

virtude do seu óbito, em conformidade ao art. 107, inciso I do CP.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, cumprido as comunicações de 

praxe e ARQUIVE-SE os autos mediante as formalidades legais.

 Publique-se,

 Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 627545 Nr: 451-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251-0

 Trata-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público em face de 

Anderson Luiz Gomes da Cruz, nos termos do artigo 121, §4º, do Código 

Penal. É o relatório.

Conforme estabelecida pela Resolução de nº 12/2017-TP, de 23 de 

novembro de 2017, que alterou a competência das varas criminais desta 

comarca, esta vara possui competência para processar e julgar os crimes 

dolosos contra a vida, desde o recebimento da denúncia até o julgamento 

pelo Tribunal do Júri, bem como cumprimento das precatórias criminais, à 

exceção das que versem sobre crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 

de agosto de 2006.

Desse modo, considerando que a representação apresentada refere-se a 

crime de homicídio culposo, ocorrido no dia 02 de novembro de 2014, não 

se tratando de crime estabelecido pela Portaria supracitada, não vislumbro 

a competência deste Juízo para processar e julgar tal feito, posto que 

compete as outras varas criminais processar e julgar os crimes comuns, 

assim, correta é a remessa do feito a uma das varas criminais, desta 

comarca, para processamento.

Diante do exposto,

Decido:

I – DECLINO a competência do feito a uma das varas de delitos gerais, 

desta Comarca.

 II – Após as devidas baixas e anotações de estilo, remetam-se, com 

urgência, o feito ao Cartório Distribuidor para nova distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 215030 Nr: 1050-28.1996.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DOMINGOS ULLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXIMIANO CARVALHO - 

OAB:57377 SSP/SP

 I – Relatório (...) II – Fundamentação Compulsando detidamente os autos, 

ressalto à admissibilidade do presente recurso, em face da decisão de 

pronúncia (fls. 171/174v), uma vez que a maioria das decisões judiciais 

comportam recurso próprio, exceto aqueles impugnáveis. Conforme o 

princípio de unirrecorribilidade, pelo qual, para cada ato judicial recorrível, 

há um único recurso previsto pelo ordenamento jurídico, diante disso, em 

sede da decisão ora guerreada, acerca da sentença de pronúncia, há 

possibilidade de sua impetração. Neste sentido, é o que preceitua o Código 

de Processo Penal: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 

decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a 

queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar 

procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o 

réu; (...). Deste modo, entendo pela admissibilidade do presente recurso 

em sentido estrito. III – Dispositivo Reexaminando a questão decidida, 

concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 
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Grosso, observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646386 Nr: 7138-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERMINO RODRIGUES, CLAUDINEI 

JONAS PEREIRA, WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação para o advogado dos réus SAMUEL FERMINO e CLAUDINEI, Dr. 

Onório Gonçalves, para que, no prazo legal, apresente resposta à 

acusação dos referidos réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601198 Nr: 5634-16.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 Considerando que a testemunha Leandra Correa Mendes também fora 

arrolada pela defesa, determino:

I – Remetam-se os autos a Defensoria Pública para, no prazo de 03 dias, 

manifestar-se quanto à desistência da testemunha retro, sendo que seu 

silêncio será interpretado como concordância.

II – Após, voltem-me conclusos para designar audiência de continuação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665317 Nr: 13629-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 I – Remetam-se os autos ao Ministério Público, para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões do recurso apresentado as fls. 253.

 II – Após, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação dos recursos, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 645679 Nr: 6499-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 I – INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado, 

vez que não houve alteração fática ou jurídica que embase o pedido.II – 

Defiro o requerimento ministerial de fls. 640, promova-se a juntada da 

cópia da medida cautelar de código 637570, bem como da carta precatória 

expedida à comarca de Água Boa/MT.III – Em seguida, remetam-se os 

autos as partes para apresentação de alegações finais, observando o 

prazo legal.IV – Após, voltem-me conclusos para sentença.Rondonópolis, 

18 de setembro de 2018.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641448 Nr: 2916-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER PORTO DE SOUZA, HENRIQUE 

GABRIEL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 I – Conforme certidão de fl. 563, onde o acusado informou que necessita 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 II – Remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestar-se quanto 

a possível interposição de recurso em favor do denunciado Wagner Porto 

de Souza.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648868 Nr: 9183-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Initmação do advogado de defesa para apresentação das razões do 

recurso no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 636016 Nr: 7133-93.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINALVA ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCINALVA ALEXANDRE DA SILVA, 

Cpf: 01563716933, Rg: 2699551-4, Filiação: Guiomar Tenório da Silva e 

Manoel Alexandre da Silva, data de nascimento: 24/04/1971, brasileiro(a), 

natural de União dos Palmares-AL, casado(a), aux. de produção, Telefone 

(66) 9916-2900. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA RÉ ACIMA QUALIFICADA DA SENTENÇA DE 

PRONÚNCIA PARA OS DEVIDOS FINS.

Resumo da Inicial: Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

LUCINALVA ALEXANDRE DA SILVA, v. NALVA, como incursa no artigo 

121, §2º, II, do Código Penal, devendo ser ele citada, processada e, ao 

final - liquidada a prova e apurado o crime -, pronunciada e condenada 

pelo E. Tribunal do Júri, inclusive com fixação de valor à titulo de 

reparação de danos materiais e morais à vítima (art. 387, IV, co Código de 

Processo Penal), com a cláusula do devido processo lefal, ouvindo-se na 

fase de instrução criminal as pessoas acima arroladas.

Despacho/Decisão: Julgo parcialmente procedente a denúncia, 

PRONUNCIANDO Lucinalva Alexandre da Silva para que seja julgado 

perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do 

art. 121, caput, CP. Declaro a revelia da ré e determino sua intimação por 

edital. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para que 

informem as testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos do 

art. 422 do CPP. Publica em audiência. Saem as partes intimadas, intime-se 

a ré por edital. Registre-se oportunamente.

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, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 21 de setembro de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676096 Nr: 7960-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERRARI COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

Se declinado nos autos o endereço atual da testemunha Everson Borges 

da Silva autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se 

residir em outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder a 

sua inquirição.

Saem os presentes intimados.

Requisite-se o réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640668 Nr: 2153-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ADEVAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 85 e DESIGNO nova audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo, para o dia 10 de outubro 

de 2018, às 13h35min.

Intime-se o acusado, por meio de seu advogado constituído às fls. 60/62, 

para que compareçam a audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676065 Nr: 7929-79.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o acusado JOHNATAN FERREIRA DE 

ALMEIDA como incurso na pena do art. 155, caput, do Código Penal.No 

que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie. Quanto aos antecedentes 

criminais, considerando que a condenação existente em desfavor do 

acusado será utilizada para reconhecer a reincidência, deixo de valor 

negativamente esse ponto.Quanto à conduta social, não há elementos nos 

autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do 

agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do 

agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como 

sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu 

temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades 

que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida 

miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham 

impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 

107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane 

Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 

16/12/2008, DJe 02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680106 Nr: 11647-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALBINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATTE DE FARIA 

- OAB:39.737/GO

 INTIMAÇÃO DO DR. MARCIO CARRATTE DE FARIA- OAB/GO 39.737, QUE 

FOI DESIGNADO O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN PARA A 

REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU ADRIANO 

ALBINO NASCIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NA FUSMAT DE 

RONDONÓPOLIS/MT, SITUADO NA RUA 13 DE MAIO- CENTRO, PONTO DE 

REFERÊNCIA NO ANTIGO HOSPITAL SÃO JOSÉ, AÇÃO PENAL Nº 

11647-82018.811.0064- CÓDIGO 680106.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633289 Nr: 4924-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 4924-54.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: CARLOS ALBERTO DA SILVA

CITANDO/INTIMANDO: Carlos Alberto da Silva, Cpf: 00073060755, Rg: 

543020 Filiação: Lucidio da Silva e Carmosina Porsidia da Silva, data de 

nascimento: 14/11/1960, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

pedreiro, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº4924-54.2015.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput, c/c o art 298, III, 

ambos da Lei 9.503/97, e art. 331 do Código Penal, data do fato: 

05/07/2015, tendo como vítima: A Incolumidade Pública, Recebida a 

denúncia por este r. juízo em 26/02/2016. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica 

Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 20 de setembro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 646386 Nr: 7138-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERMINO RODRIGUES, CLAUDINEI 

JONAS PEREIRA, WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Inquérito Policial Nº 069/2016/2ªDP/MT – Cód. 646386

Indiciado: A APURAR

Vistos, etc.

 Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de 
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homicídio que vitimou FÁBIO EUGÊNIO LOPES FRANCISCO, no dia 

12.08.2016, nesta comarca.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela redistribuição do 

presente inquérito policial, declinando a competência deste juízo para o da 

3ª Vara Criminal desta comarca (fl. 51/52).

É o necessário. Decido.

Da análise dos autos, constato que a d. autoridade policial, em autos 

apartados (inc. Div. Nº 1853-73.2017.811.0064), representou pela prisão 

preventiva dos indiciados Samuel Fermino Rodrigues, Claudinei Jonas 

Pereira e Wellington Silva de Oliveira, cujo procedimento, porém, foi 

distribuído para o r. juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca, ocasião em 

que aquele juízo se manifestou acerca da prisão preventiva dos 

suspeitos.

Diante disso, em razão da prevenção, declino da competência para 

processar e julgar o presente feito para o juízo da 3ª Vara Criminal desta 

comarca, nos termos dos artigos 69, VI, c/c artigo 83, ambos do CPP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655893 Nr: 5296-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado Saulo Silva para, querendo, 

apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado 

não constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 658072 Nr: 7273-59.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA REGINA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17524/O

 INTIMAÇÃO DO HÉLIO FIALHO JÚNIOR- OAB/MT 17.524/0, PARA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

16H30MIN, NOS AUTOS DE AÇÁO PENAL Nº 7273-59.2017.811.0064- 

CÓDIGO 658072, QUE FIGURA COMO RÉ CLAUDIA REGINA RODRIGUES 

PEREIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 658072 Nr: 7273-59.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA REGINA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17524/O

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para proposta da suspensão condicional do processo para o dia 09 de 

novembro de 2018, às 16h35min.

Intime-se a acusada, seu defensor e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640798 Nr: 2290-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO HONORATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 INTIMAÇÃO DO DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR- 

OAB/MT 15.193, PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 28 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 13H05MIN, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

2290-51.2016.811.0064- CÓDIGO 640798, QUE FIGURA COMO RÉU 

SEVERINO HONORATO DOS SANTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 614066 Nr: 4686-06.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY PEREIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JÚLIO JÚNIOR - 

OAB:10.956

 INTIMAÇÃO DO DR. ALEXANDRE JULIO JÚNIOR- OAB/MT 10.956, PARA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

16H10MIN, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 4686-06.2013.811.0064- 

CÓDIGO 614066, QUE FIGRA COMO RÉU WESLEY PEREIRA PORTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658072 Nr: 7273-59.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA REGINA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17524/O

 Vistos, em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação da acusada Cláudia Regina Rodrigues 

Pereira para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.
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Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que a acusada Cláudia Regina 

Rodrigues Pereira preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos 

para concessão da medida despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 31 de agosto de 2018, às 15:15 horas.

Intime-se a acusada para que compareça à audiência acompanhado de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeado um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 660123 Nr: 9093-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÍGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado NERO RODRIGUES DA SILVA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão da medida 

despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 28 de setembro de 2018, às 14:05 horas.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhado de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeada um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653748 Nr: 3318-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

A denúncia foi recebida no dia 18.07.2017 (fls. 71/72), e o réu foi citado 

(fls. 88/89).

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, a 

qual foi revogada após o réu ser processado por novo delito (despacho 

de fl. 95).

Assim, intime-se o acusado para constituir patrono a fim de apresentar 

resposta à acusação ou para informar a necessidade de ser 

representado pela defensoria pública.

Cumpra-se. Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677916 Nr: 9547-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ROSA DOS SANTOS, AUDINEI 

FREURES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 9547-59.2018.811.0064 – Cód. 677916

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus JONATHAN ROSA 

DOS SANTOS e AUDINEI FREURES PEREIRA não vislumbro nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.10.2018, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673745 Nr: 5815-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 Diante disso, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o 

acusado JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA de todas as imputações 

deduzidas na exordial acusatória.Expeça-se o devido alvará de soltura em 

favor do réu JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA, que deverá ser posto 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer 

preso.Certificado o trânsito em julgado da presente sentença, oficie-se 

aos órgãos de registro criminal e arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.Com relação ao veículo Honda Biz apreendido à fl. 15, 

determino que a Autoridade Policial proceda à restituição ao devido 

proprietário, salientando que a presente devolução não o isenta de 

quaisquer pendências administrativas, junto ao órgão responsável pelo 

trânsito.Por fim, em relação aos objetos remanescentes apreendidos e 

ainda não restituídos, proceda-se à devida restituição, na forma da lei.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677916 Nr: 9547-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ROSA DOS SANTOS, AUDINEI 

FREURES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 9547-59.2018.2018.811.0064 – Cód. 677916

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

AUDINEI FREURES PEREIRA E JONATHAN ROSA DOS SANTOS como 

incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

oficie-se à Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – POLITEC, 

requisitando-se a conclusão do laudo pericial referente ao protocolo nº 

2196/2018 de 27.07.2018, uma vez que referido documento ainda não foi 

elaborado.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 609001 Nr: 6884-50.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 Vistos, etc.

Diante da Portaria de nº 38/2017/PRES que suspende o expediente 

forense no âmbito da justiça estadual no dia 20 de novembro, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 2018, às 

17:15 horas.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604759 Nr: 2533-34.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BANKS BARBOSA, SIMPLICIO FELIX 

CARVALHO DA ROSA, ANTONIO ROBERTO MACHADO, JOSÉ CLEBER 

SOUSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMPLICIO FELIX CARVALHO DA ROSA, 

Filiação: Antonio Bispo da Rosa e Martimiana Carvalho Henrique, data de 

nascimento: 26/01/1979, brasileiro(a), natural de Santo Antonio do 

Leverger-MT, convivente, pescador/motorista, Telefone 65-9318-4410. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Assim agindo, os denunciados(...) SIMPLÍCIO FELIX 

CARVALHO DA ROSA, vulgo TEIO (...), encontram-se incursos nas 

sançoes do art. 157, § 2º, incs. I (arma de fogo), II (concurso de possoas 

e V (restrição da liberdade), em concurso formal (04 vítimas distintas) e 

art. 288, p.ú, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, pelo que 

oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO(...)"

Despacho: Autos nº 2533-34.2012.811.0064 – Cód. 604759Vistos.Com 

vistas dos autos, o Ministério Público requereu a separação dos autos em 

relação aos acusados ANTÔNIO ROBERTO MACHADO, cuja prisão 

preventiva foi decretada à fl. 202, bem como em relação ao denunciado 

SIMPLÍCIO FÉLIX CARVALHO DA ROSA, ainda não localizado para citação, 

a fim de impedir o retardamento da instrução processual e, por 

consectário logico, o advento da prescrição em relação aos demais 

corréus. Por fim, a representante ministerial requereu o prosseguimento do 

feito em relação aos réus JAIR BANKS BARBOSA e JOSÉ CLEBER 

SOUSA OLIVEIRA, uma vez que estes já apresentaram resposta à 

acusação nas quais inexiste demonstração cabal e inequívoca das 

hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.É o 

necessário. Decido.Analisando detidamente os autos verifico que os réus 

Jair Banks Barbosa e José Cleber Sousa Oliveira, foram devidamente 

citados às fls. 166 e 161, bem como ofereceram resposta à acusação às 

fls. 168/169 e 171/172.De igual modo, observo que o réu Antônio Roberto 

Machado não foi encontrado para a citação pessoal, resultando na citação 

editalícia (fl. 191), contudo, apesar de regularmente citado por edital, não 

compareceu em juízo, motivo pelo qual com fundamento no art. 366 do 

CPP, foi determinada a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 16 anos, nos termos da súmula 415 do STJ e, 

em virtude do crime imputado ao mesmo ter pena privativa de liberdade 

máxima superior a 04 (quatro) anos, com amparo nos art. 312 e 313, I, do 

CPP, foi decretada a prisão preventiva do réu ANTÔNIO ROBERTO 

MACHADO (fls. 202/202-v). Por sua vez, o denunciado SIMPLÍCIO FÉLIX 

CARVALHO DA ROSA não foi encontrado para ser citado pessoalmente 

conforme certidões de fls. 166, 182, 183 e 189, razão pela qual o 

Ministério Público pugna para que o feito seja decretado à prisão 

preventiva do retromencionados réu, como ocorreu em relação ao réu 

Antônio Roberto Machado, bem como seja o feito desmembrado em 

relação a esses dois acusados. Por fim protestou pelo prosseguimento do 

feito em relação aos réus Jair Banks Barbosa e José Cleber Sousa 

Oliveira.No entanto, analisando com acuidade os autos e, inobstante os 

fundamentos apresentados pela ilustre representante do Ministério Público 

às fls. 206/207, entendo que, a princípio não se faz necessário o 

desmembramento do feito em relação aos acusados ANTÔNIO ROBERTO 

MACHADO e SIMPLÍCIO FÉLIX CARVALHO DA ROSA. De outro giro, 

considerando que a citação pessoal do réu SIMPLÍCIO FÉLIX CARVALHO 

DA ROSA não se concretizou porque o mesmo não foi encontrado nos 

endereços constantes nos autos, inclusive, não fora encontrado no 

próprio endereço que declinou na fase policial, quando da sua autuação e 

indiciamento, bem como não foi localizado no endereço indicado pelo 

próprio Parquet conforme certidões de fls. 166, 182, 183 e 189, entendo, 

conforme inteligência do artigo 361, que se faz necessária à citação do 

acusado por edital. Assim, determino a citação do acusado SIMPLÍCIO 

FÉLIXCARVALHO DA ROSA por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 
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advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 15 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602992 Nr: 704-18.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA AURORA LEMBO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ALVES SANTOS - 

OAB:12.461

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SORAIA AURORA LEMBO DA COSTA, 

Cpf: 99383896191, Rg: 16.265.326-8, Filiação: Biagio Lembo e Linda 

Aurora Cruz Lembo, data de nascimento: 19/05/1962, brasileiro(a), natural 

de Sorocaba-SP, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. PARA FORNECER O NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA, 

NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR 

RECOLHIDO NOS AUTOS A TÍTULO DE FIANÇA.

Sentença: Vistos.[...] No mais, no que tange a fiança depositada às fls. 

25/26, com fulcro no artigo 337 do CPP, intime-se a acusada para fornecer 

o número da conta bancária no prazo de 15 (quinze) dias, para restituição 

do valor.[...]

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, Amanda Aparecida 

Guidio Ferro, digitei.

Rondonópolis, 18 de setembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678504 Nr: 10115-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDON DE JESUS LOPES, JOSÉ HENRIQUE 

POSSIDONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 10115-75.2018.811.0064 – Cód. 678504

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus BRENDON DE 

JESUS LOPES e JOSÉ HENRIQUE POSSIDONIO DA SILVA não vislumbro 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do 

Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia 

e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.10.2018, às 18h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 602376 Nr: 56-38.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 56-38.2012.811.0064 – Cód. 602376

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu FABIANO DA SILVA 

não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada 

no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08.10.2018, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 659492 Nr: 8535-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS BITENCOURT DE PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3402

 Diante do exposto, de acordo com o parecer ministerial e em virtude do 

óbito do recuperando, o ESTADO-JUIZ declara EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de VINICIUS BITENCOURT PEREIRA BARRO, em conformidade ao artigo 

107, incido I do Código Penal e por consequência julga extinto o 

feito.Ainda, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do recuperando neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Decorrido o prazo 

recursal e procedido com as comunicações de estilo, ARQUIVE-SE 

mediante as formalidades legais.P.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 325588 Nr: 3656-72.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B

 Proceder a intimação do Dr. Arionaldo Madeira Costa OAB Nº 13.075 e 

WALMIR DE SOUZA GIMENEZ OAB Nº 5636-B, acerca do calculo de pena 

transcrito abaixo:

 Execução Número: 3656-72.2009.811.0064

Nome Reeducando: Joao Carlos Dias Filho

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 433 de 584



Regime

Condenacoes:

 31a 5m 0d 01/01/2002 18/01/2008 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições

Observações

17 Fls. 104.

22 Fls. 106.

21 Fls. 114.

26 Fls. 121.

25 Fls. 122.

26 Fls. 124.

25 Fls. 177.

14 Fls. 193.

21 Fls. 194.

25 Fls. 195.

26 Fls. 196.

26 Fls. 197.

25 Fls. 198.

17 Fls. 212.

113 Fl. 300

52 fl. 322

Data de Prisão Definitiva: 18/01/2008

Total da Pena: 31a 5m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 18/01/2008

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 17/04/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

18/01/2008 + 12a 6m 24d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 481 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(18/01/2008 - 18/01/2008) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 18/01/2008

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 03/09/2027

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

18/01/2008 + 20a 11m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 481- 1

Pena Restante a partir da data Atual 19a 6m 6d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

18/01/2008 + 31a 5m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 481- 1

Pena Cumprida até data Atual 10a 6m 27d

Data do Término da Pena: 21/02/2038

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 622423 Nr: 5463-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDERLANIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O

 Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de 

regime é um direito do recuperando, sendo imperativa a sua concessão. 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, 

combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal, CONCEDO ao 

recuperando, o benefício da progressão do regime fechado para o 

SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão 

impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.(...).Oficie-se à 

unidade gestora da monitoração das tornozeleiras eletrônicas, 

comunicando acera desta decisão.Recolham-se os eventuais mandados 

de prisão expedidos nos autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 

de saída para cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro 

motivo não estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 337160 Nr: 964-32.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CRISTINA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 intimar a defesa acerca do cálculo de pena, transcritoa abaixo:

Nome Reeducando: Fernanda Cristina Dias

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 3a 0m 15d 21/08/2010 17/07/2015 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 1a 2m 0d 12/07/2015 17/07/2015 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 314

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

21/08/2010 28/07/2011

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

- - 30 dias fl. 08, Dezembro/2015

Total de dias interrompidos: 30

Dias Remidos

Remições

Observações

49 Fl. 57;

Data de Prisão Definitiva: 17/07/2015

Total da Pena: 4a 2m 15d

Regime Atual: Aberto

Data base para Livramento Condicional 17/07/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 28/02/2017

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/07/2015 + 2a 7m 10d + 0a 1m 0d - 0a 11m 8d - 49- 1

Pena Restante a partir da data Atual 0a 6m 11d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/07/2015 + 4a 2m 15d + 0a 1m 0d - 0a 11m 8d - 49- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 6m 14d

Data do Término da Pena: 05/10/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 675999 Nr: 7871-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Proceder a intimação do Advogado Onorio Gonçalves da Silva Junior e 

Marco Aurelio da silva para que apresente as contrarrazões ao recurso 

de agravo de Execução. Nada mais eu ______Eduardo Mariano digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 636929 Nr: 7856-15.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT

 (...)Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, 

combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal, CONCEDO ao 
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recuperando, o benefício da progressão do regime fechado para o 

SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão 

impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.(...).Oficie-se à 

unidade gestora da monitoração das tornozeleiras eletrônicas, 

comunicando acera desta decisão.Recolham-se os eventuais mandados 

de prisão expedidos nos autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 

de saída para cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro 

motivo não estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671650 Nr: 4011-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS SENA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Homologo as desistências formuladas e dou por encerrada a instrução 

probatória. Sai intimada a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar memoriais. Após, voltem-me concluso para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679689 Nr: 11256-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DA SILVA OSSUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Intimação do advoga do reu, Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR da decisão de fl. 61/63.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675012 Nr: 6936-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES, KELLY 

BEATRIZ NERIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA PAULA GOMES - 

OAB:37.682/GO

 Certifico que, considerando o recebimento via malote de decisão 

concessiva de ordem de Habeas Corpus n.º 1007768-50.2018.811.0000 e 

que o processo se encontra em carga, rápida, com a advogada LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB/MT n.º 9279, solicitei que a telefonista deste Fórum 

entrasse em contato com a referida advogada para devolução dos autos 

para fins de dar cumprimento à ordem superior, mas, nesta data às 

15h52min., obtive resposta de que não foi possível estabelecer contato 

com a advogada. Diante disso, intimo-a para devolver os autos em 24 

(vinte e quatro ) horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, nos 

moldes do art. 431 e seguintes da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667001 Nr: 32-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLINE MARTINS DOS SANTOS, WESLEY 

FARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foram denunciados Stelline 

Martins dos Santos, pelas práticas, em tese, dos artigos 33, caput, com a 

causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, ambos da Lei 

11.343/06 c/c artigo 29 do Código Penal e Wesley Faria dos Santos, pelas 

práticas, em tese, dos dispostos artigo 33, caput, com a causa de 

aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, 

c/c artigos 61, inciso I e, 29, ambos do Código Penal, ocorrido em 26 de 

novembro de 2017. Destarte, a acusada foi devidamente notificada à fl. 

96v, em seguida, por meio da Defensoria Pública, foi apresentada a sua 

defesa preliminar, fl. 100. Ademais, ante a não localização do acusado 

Wesley e com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou pela 

apresentação da defesa prévia em face do acusado, fls. 101/103. É o 

relatório.

 Diante do exposto,

Decido:

 I – Ante a manifestação ministerial de fls. 101/103, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para apresentação da defesa preliminar em favor do 

denunciado.

 II – Após, voltem-me os autos conclusos para o recebimento da denúncia 

e demais deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673456 Nr: 5569-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE GUIMARÃES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 1. Relatório. (...) 2. Do Pedido de Alteração da Medida Cautelar. (...) 3. 

Dispositivo. I – INDEFIRO o pedido de alteração da medida cautelar da 

acusada. II – Ademais, remetam-se os autos à Defensoria Pública para 

apresentação da defesa preliminar em favor da denunciada. III – Após, 

voltem-me os autos conclusos para o recebimento da denúncia e demais 

deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658661 Nr: 7767-21.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALVES DE OLIVEIRA, REIDNER DIAS 

DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISA FERREIRA CARVALHO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 19.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 1. Relatório. (..) 2. Fundamentação. (...) 3. Dispositivo. I – Postas essas 

considerações, DETERMINO o perdimento dos bens apreendidos e 

discriminados no auto de Apresentação e Apreensão de fl. 17, todos em 

favor do Estado de Mato Grosso. II – Oficie-se o Gerente de Gestão de 

Bens Apreendidos, responsável pela alienação/leilão e controle dos bens 

apreendidos do tráfico no Estado de Mato Grosso, para proceder com a 

destinação dos bens apreendidos. III – Expeça-se o necessário. IV – 

Após, às providências, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622348 Nr: 5408-06.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE SANTOS CONCEIÇÃO, ERIKA 

BELTRAN DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT, Orivaldo Dias de 

Souza - OAB:7790

 1. Relatório. (...) (...) 3. Dispositivo. I – Postas essas considerações, 

DETERMINO o perdimento dos bens apreendidos e discriminados no auto 
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de Apresentação e Apreensão de fl. 18, todos em favor do Estado de 

Mato Grosso. II – Oficie-se o Gerente de Gestão de Bens Apreendidos, 

responsável pela alienação/leilão e controle dos bens apreendidos do 

tráfico no Estado de Mato Grosso, para proceder com a destinação dos 

bens apreendidos. III – Expeça-se o necessário. IV – Após, às 

providências, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 645041 Nr: 5995-57.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISANGELA 

CAMPOS DE MORAES, para devolução dos autos nº 

5995-57.2016.811.0064, Protocolo 645041, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641419 Nr: 2888-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISANGELA 

CAMPOS DE MORAES, para devolução dos autos nº 

2888-05.2016.811.0064, Protocolo 641419, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 322034 Nr: 233-07.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO INACIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida em face do 

acusado LEONIUDO INÁCIO FERREIRA, já qualificado nos autos, 

PRONUNCIANDO-O como incurso nas sanções previstas no Artigo 121, § 

2°, inciso II, IV c.c Artigo 14, II, ambos do Código Penal, com observância 

na Lei 11.340/2006 e Lei 8.072/1.990, submetendo-o a julgamento a ser 

realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Por 

fim, preclusa a decisão de pronúncia, independentemente de nova 

determinação, os autos devem ser encaminhados ao juiz presidente do 

Tribunal do Júri (Artigo 421 do CPP), 1ª Vara Criminal desta Comarca, para 

os fins previstos nos Artigos 422 e seguintes do Código de Processo 

Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se na forma do Artigo 420, inciso 

I, do Código de Processo Penal. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de setembro 

de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627833 Nr: 683-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650783 Nr: 454-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GILBERTO ALMEIDA - OAB:15568

 (...) . ISTO POSTO, CONDENO o acusado PAULO RICARDO PEREIRA 

LOPES, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e 25 

(vinte e cinco) dias de detenção pelo delito de lesão corporal, em regime 

inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a 

regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635012 Nr: 6226-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ARRUDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 614898 Nr: 5550-44.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, ACERCA DO TEOR DO R. SENTENÇA, "ISTO 

POSTO, CONDENO o acusado EDUARDO GOMES DE ALMEIDA, a cumprir 

a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, pelo crime 

descrito no Artigo 147 do Código Penal, em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Não se aplica a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante grave ameaça. Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 

da Lei nº 11.340/2006. Verifica-se, ainda, a impossibilidade da suspensão 

condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o 

inciso II do Artigo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao réu, 

não autorizam a concessão do benefício. Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação de eventual dano causado pela infração (Artigo 387, inciso IV, 

do Código de Processo Penal), haja vista a ausência de produção de 

provas. Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 
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condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade). Por fim, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, a serem apuradas 

pela Contadoria Judicial. Intime-se a vítima do conteúdo da presente 

sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de 

Processo Penal, o réu e sua Advogada, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT, assim como o Ministério Público", para que no prazo de 05 

(cinco), aprsente o recurso de apelação, caso entender necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638128 Nr: 8950-95.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON VARGAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara de oliveira Paiva - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 9850-95.2015.811.0064 – Código 638128

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Data e horário: quinta-feira, 20 de Setembro de 2018, 17h29min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa, a advogada Lucimara 

de Oliveira Paiva. Ausentes a vítima e o acusado.

 A advogada Lucimara de Oliveira Paiva informou o endereço do acusado 

como sendo: Avenida Travessa do Outro, nº 100, Bairro Primavera, CEP: 

78420-000, Telefone: (065) 9 9994-6874, Arenápolis/MT.

Vistos etc.

Considerando o endereço do acusado informado pela causídica do 

mesmo, determino a expedição de carta precatória à Comarca de 

Arenápolis/MT, visando o interrogatório do mesmo.

Sem prejuízo, aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida às 

fls. 80 (inquirição da vítima).

 Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Às providências.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca Costa

 Promotor de Justiça

Lucimara de Oliveira Paiva

Advogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 617401 Nr: 478-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Ribeiro da Silva Neto 

- OAB:7356-A, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669739 Nr: 2298-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183, Viriato Bispo Seabra - OAB:11.061

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638565 Nr: 384-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO ALMEIDA PARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 5636-B

 Código: 638565

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação (razões) de fls. 94/100, vez que 

devidamente certificada à tempestividade às fls. 101.

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 20 de Setembro 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 619593 Nr: 2676-52.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER LOPES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 (...) .O acusado informou que o Advogado Douglas Cristiano Alves Lopes 

não é mais seu causídico, bem como não possui recursos financeiros 

para constituir outro. Vistos etc.Inicialmente, ante a ausência do Defensor 

Público que atual perante esta Vara Especializada (ofício fls. retro), 

nomeio para o ato o Dr. Geremias Genoud Júnior, inscrito na OAB sob o nº 

12.387.Assim, com fundamento no art. 22, §§ 1º e 3º, do Estatuto da 

Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil e considerando, ainda, a 

Tabela de Honorários estabelecida pela Seção da Ordem dos Advogados 

de Mato Grosso, conforme remansoso entendimento jurisprudencial (STF, 

RE 160.483, DJU 27.9.85, p. 166.019), arbitro em 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) os honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado 

de Mato Grosso ao advogado nomeado para o ato.Expeça-se certidão, em 

favor do Advogado Dr. Geremias Genoud Júnior, inscrito na OAB sob o nº 

12.387.Outrossim, HOMOLOGO a desistência de oitiva da testemunha 

Ozivaldo, ante as manifestações das partes.Por fim, dou por encerrada a 

presente instrução processual, nos termos do que dispõe o Artigo 403, § 

3° do Código de Processo Penal, converto os debates em memoriais 

escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às partes.Notifique-se a 

Defensoria Pública para apresentação dos memoriais. Às providências. 

Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoRodrigo Fonseca CostaPromotor de JustiçaGeremias 

Genoud JúniorDefensor nomeado para o atoWeder Lopes 

MonteiroAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631720 Nr: 3796-96.2015.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO JUNIOR ARAUJO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628767 Nr: 1381-43.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40676 - GO

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633264 Nr: 4904-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS FERREIRA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JUNIOR - 

OAB:12.387 MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PROCESSO COM VISTA PARA A PARTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664431 Nr: 12843-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MATIAS UHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado RAFAEL MATIAS UHDE, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias 

de detenção.Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena 

será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a 

regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições 

serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que 

veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de 

sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633800 Nr: 5279-64.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KINDELLY RAMONY FERREIRA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - OAB:18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO 

PEREIRA, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em relação aos 

crimes descritos no Artigo 129, § 7º e § 9º e Artigo 147, ambos do Código 

Penal. Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o 

aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra 

do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637746 Nr: 8540-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO PIRES DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 329909 Nr: 718-70.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 718-70.2010.811.0064 – Código 329909.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Leandro Alves Pereira

Data e horário: quinta-feira, 20 de Setembro de 2018, 15h31min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa e o acusado. 

Ausentes os demais.

Vistos etc.

Ante o teor das certidões de fls. 203 e fls. 205, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca da Costa

 Promotor de Justiça

Leandro Alves Pereira

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633222 Nr: 4863-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARCELO BETINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DE OLIVEIRA ALVES - 

OAB:16.060

 Código: 633222

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 102/103, vez que devidamente 
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certificada à tempestividade às fls. 104.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se, intimando-se o acusado no endereço fornecido às fls. 103.

 Rondonópolis, 20 de Setembro 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641395 Nr: 2869-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO FERREIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330/MT, CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:349.232, FAGNER DA SILVA PRATA - OAB:17420/E, 

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - OAB:23.479/O, WENDELL PEREIRA 

DE MELO - OAB:23910/MT

 Código: 641395

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 218, vez que devidamente 

certificada à tempestividade às fls. 223.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 20 de Setembro 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636393 Nr: 7429-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadmo Martins Ferreira 

Lima - OAB:OAB/MT 7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951, 

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12.496 OAB/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 7429-18.2015.811.0064 – Código 636393

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Data e horário: quinta-feira, 20 de Setembro de 2018, 16h43min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa, o acusado e a 

testemunha. Ausentes os advogados.

 Vistos etc.

Ante a ausência dos advogados do acusado e a informação prestada por 

este, nesta oportunidade de que não possui mais condições de arcar com 

os honorários advocatícios, aliado ao fato da ausência do Defensor 

Público nesta data, não restando outra alternativa, redesigno a presente 

audiência para o dia 30/07/2019, às 16h.

Oficie-se à OAB comunicando o presente fato, sobretudo, porque os 

causídicos constituídos pelo acusado não comunicaram como era seu 

deve a respectiva renúncia ao mandato, nos termos do que recomenda o 

Estatuto da Ordem do Advogado do Brasil.

Notifique-se a Defensoria Pública.

Saem os presentes intimados.

 Às providências.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca Costa

 Promotor de Justiça

José Carlos Jaques

 Acusado

 Josué Correia

 Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679689 Nr: 11256-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DA SILVA OSSUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Código: 679689

Vistos em plantão...

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante delito de Matheus da 

Silva Ossuma, pela suposta prática do crime descrito no Artigo 33 da Lei 

nº 11.343/2006.

O presente auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade 

competente em 24/08/2018, conforme consta de fls. retro.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, consigno que não foi realizada a audiência de custódia 

prevista nos termos do Artigo 1º, incisos I, II e III, do Provimento nº 

12/2017-CM do TJMT, tendo em vista que o indiciado não foi apresentado a 

este Juízo pelos agentes responsáveis.

 Assim sendo, diante da impossibilidade da realização da audiência de 

custódia, passo a analisar o auto de prisão em flagrante.

 Depreende-se que, o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela 

autoridade competente, no mesmo dia da prisão do autuado, 

caracterizando o estado de flagrância previsto no Artigo 302, inciso I, do 

Código de Processo Penal.

 Foram observados os incisos LXII e LXIII do Artigo 5º da Constituição 

Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra a Juíza 

competente, sendo-lhe assegurada assistência de advogado e a 

comunicação do fato à sua família.

Ouviram-se o condutor, as testemunhas, a vítima e o conduzido, lançada a 

respectiva assinatura e entregue ao indiciado, conforme recibo por este 

assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa, 

razão pela qual HOMOLOGO a prisão do indiciado.

Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que manifeste 

sobre a representação de acesso aos dados eletrônicos, bem como 

acerca da decretação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade 

provisória ao indiciado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de Agosto de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679689 Nr: 11256-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DA SILVA OSSUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 (...) ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, DEFIRO 

o acesso aos dados eletrônicos do celular marca MOTOROLA de cor 

preta, IMEIS 356491085694090 e 356491085694108, sendo que autorizo a 

busca, extração e análise de todos os dados constantes do aparelho 

eletrônico acima citado, na forma postulada pela Autoridade Policial, com 

fundamento no Artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal e Artigo 240, § 

1º, “e”, do Código de Processo Penal.Ademais, caso seja necessário, 

determino desde já, que o aparelho apreendido seja encaminhado à 

POLITEC para ser examinado. Notifiquem-se. Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 833901 Nr: 6781-90.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA LYRA ZWICKER - 

OAB:148348/SP

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa MARÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

na pessoa de sua advogada Dra. ANA LAURA LYRA ZWICKER, OAB/SP 

148.348- dos termos da Cota Ministerial de fls.82 a seguir; A investigada 

apresentou pedido para pagamento parcelado da reparação do dano 

ambiental em 10 prestações mensais. Afirma que está com dificuldade 

financeiras, tanto que formulou na Seceretaria da Receita Federal o 

pagamento parcelado dos impostos, conforme se observa às fls.74/80. 

Sendo assim, o Ministério Público concorda com a contraproposta da 

investigada para pagamento em 10 parcelas iguais e sucessivas. Requeiro 

a intimação da investigada para que, no prazo de 05 dias, comprove o 

pagamento da primeira parcela.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896285 Nr: 4051-38.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ADRIANO KOGG, KOGG 

TRANSPORTES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEIA DELFINO LIRA 

FALCO - OAB:14.726/MT, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa KOGG TRANSPORTES EIRELI-ME e CLAUDINEI 

ADRIANO KOGG, na pessoa de sua advogada Dra. SIDINEIA DELFINO 

LIRA FALCO, dos termos da Cota Ministerial a seguir: O Ministério Público 

está impossibilitado de analisar a contraproposta formulada pela 

Transportadora proprietária do veículo, pois até o momento não trouxe a 

receita mensal de sua atividade que seria facilmente demonstrado com um 

extrato de sua conta bancária. Portanto, pela intimação da investigada 

para trazer aos autos a documentação faltante ou recolhimento dos 

valores propostos para reparação do dano e transação penal( que pode 

se dar de forma parcelada), sob pena de oferecimento da denúncia, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754122 Nr: 9858-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. N. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP, 

SERRARIA SÃO SEBASTIÃO DE CARDOSO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA BOCATTO 

CAIVANO - OAB:308.263-SP, SONIA APARECIDA SALVADOR - 

OAB:5621/RO, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235/O

 Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA 

contra (...)“Art. 1.651. Na execução da pena de prestação pecuniária 

decorrente de infração ambiental, os valores serão recolhidos em conta 

judicial única vinculada à unidade gestora, com movimentação apenas por 

meio de alvará judicial, emitido pelo Juiz de Direito da Vara do Meio 

Ambiente e/ou do Juizado Volante Ambiental, sendo vedado o 

recolhimento em cartório ou secretaria. (...) Art. 1.655. A prestação 

pecuniária destina-se, preferencialmente: I – à entidade pública ou privada 

com finalidade socioambiental; II – às atividade de caráter essencial ao 

meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, preferencialmente, à 

segurança pública, à educação, à saúde, desde que estas atendam às 

áreas vitais de relevante cunho ambiental, a critério da unidade judiciária.” 

(grifei) O processo será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido montante em livro próprio. Oficie ao juízo 

deprecado da Comarca de Cuiabá/MT, para que proceda a devolução da 

CP independentemente de cumprimento, ante os termos da desta decisão. 

Expeça o necessário. Saem os presentes intimados. Intime o patrono da 

acusada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 893953 Nr: 3120-35.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RH COMERCIO DE AUTOPEÇAS E PNEUS 

EIRELI, LEANDRO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370, CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa Ré, na pessoa de seu advogado Dr. ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, dos termos da Cota Ministerial de fl.35, a seguir: 

Quanto a contraproposta formulada pela Transportadora proprietária do 

veículo. O Ministério Público requer seja intimada para apresentar a 

documentação comprobatóriade suas alegações, inclusive com os atos 

constitucionais da empresa, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805932 Nr: 16671-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE ALIMENTOS CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE OCAMPOS 

CARDOSO FACHINNI - OAB:71/73/MT

 Vistos,

Cuida-se de Termo Circunstanciado, que visa apurar a prática, em tese, do 

delito ambiental previsto no artigo 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98, imputado a 

COMERCIO DE ALIMENTOS CENTRO OESTE LTDA.

Em decorrência do cumprimento da condição imposta ao autor do fato (fl. 

82) e do contido no parecer Ministerial à fl. 122, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de COMERCIO DE ALIMENTOS CENTRO OESTE LTDA.

Mantenho o valor constante do extrato às fls. 112/114 e 116/119 recolhido 

na Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculado a 

estes autos para futura aplicação em projetos ambientais aprovados neste 

Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo, permanecendo o registro em livro próprio, apenas 

para os fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.
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Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido valor em livro próprio.

P. R. I.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001533-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL SO NEGOCIOS LTDA - ME (RÉU)

GERALDO PAULI RONQUIM (RÉU)

WANESSA DE CASSIA RONQUIM (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1001533-90.2016.8.11.0015 

BANCO DO BRASIL S.A JORNAL SO NEGOCIOS LTDA - ME e outros (2) 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) 

Aviso de Recebimentos que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 

4452113, 4452298 e 4453712 ). Sinop/MT, 21 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO GREGGIO (EXECUTADO)

V S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1000073-34.2017.8.11.0015 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. V S INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Aviso(s) de Recebimento (AR)/Certidão do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se encontra(m) nestes autos no(s) 

ID(s).( 6106050 ). Sinop/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO ILTOL ARALDI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1000115-83.2017.8.11.0015 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. OVIDIO ILTOL ARALDI 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) 

Certidão óbito e matéria informando falecimento que se encontra(m) 

nestes autos no(s) ID(s).( 15476435 e 15476437 ). Sinop/MT, 21 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente JADER DE SOUZA SANTOS 

JUNIOR Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000747-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

POLO MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

DILSON LEONIR KYNAST (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1000747-46.2016.8.11.0015 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. POLO MODAS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do 

Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE 

PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) certidão que se encontra(m) 

nestes autos no(s) ID(s).( 15476898 ). Sinop/MT, 21 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012587-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

RAUL KRAPF (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ HENRIQUE DE ABREU (RÉU)

SINEIA FERNANDES DE ABREU (RÉU)

DAGNÓLIA FERNANDES SILVA ABREU (RÉU)

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (RÉU)

PAULO HENRIQUE DE ABREU (RÉU)

HAROLDO CEZAR DE ABREU (RÉU)

ESPÓLIO DE JORGE ANTONIO DE ABREU (RÉU)

MARGARET BRUSTOLON DE ABREU (RÉU)

OLAVO DEMARI WEBBER (RÉU)

ESPÓLIO DE RUFINA LEITE DE ABREU (RÉU)

SUELI CAMPOS DE ABREU (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado de citação dos requeridos, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 
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usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001153-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO HORING (EXECUTADO)

ALLAN CARLOS SCHIMIDT (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentem os quesitos a serem formulados ao senhor Perito, a fim de 

que este apresente sua proposta de honorários.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR BATISTA DOS REIS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de decurso de prazo de ID 15492324.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011872-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS GRAMINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011872-74.2017.8.11.0015. Parte Autora: 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: REQUERIDO: ROBERTO 

CARLOS GRAMINHO Vistos etc. Intime-se pessoalmente a parte autora 

para dar seguimento ao feito em 05 dias, comprovando o depósito da 

diligência do Sr.º Oficial de Justiça, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de maio de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 257208 Nr: 2074-43.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante a juntada do laudo pericial às fls. 202/207 laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227283 Nr: 4016-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO, MABEL APARECIDA 

FOLETO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente a fim de requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 40330 Nr: 3978-21.2004.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO PRATA DOS SANTOS, HOSPITAL E 

MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802, SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - 

OAB:OAB/SP-322.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Intimem-se as partes acerca da juntada do ofício às fls. 326/327, para, 

querendo, manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261442 Nr: 4558-31.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAILTON DOS SANTOS CANTANHEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo legal, acerca do ofício 

nº 734/2018/GML/POLITEC acostado às fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 68431 Nr: 8114-27.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:OAB/MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Intime-se a parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto a 

petição às fls.272/273.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 165604 Nr: 445-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. TOMAZINE & POLLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente a fim de requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 259030 Nr: 3094-69.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDIGARD LENZ, OSCAR INACIO LENZ, CÉLIA 

CECILIA LENZ MICHELAN, IRIA INES LENZ, HERTA MARIA LENZ, ILSE 

TERESA LENZ FREITAS, OTOMAR ROQUE LENZ - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, LEONARDO PERIM DE PAULA - OAB:OAB/MT 20.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intime-se a parte requerente para manifestar, no prazo legal, se tem 

outras provas a produzir, nos termos da r.decisão de fls.140.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 193357 Nr: 15120-07.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ANTUNES DA SILVA, MARILEIDE 

CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO LOZZI LTDA - ME, EUDES JOSÉ 

DE PAULA CLUGG, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada integralmente a 

obrigação, impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. 

Desse modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta.Determino o 

levantamento dos valores depositados judicialmente à p. 386, em favor do 

nobre advogado da parte autora, por meio de alvará judicial, devendo a 

transferência ser realizada na conta informada à p. 388, respeitados os 

prazos, intimações e regras do Provimento CNJ n.° 68/2018. Custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios resolvidos no 

acordo, ficando, destarte, as custas e despesas iniciais por conta da 

parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, e eventuais 

custas judiciais remanescentes por conta da litisdenunciada.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Renunciado expressamente 

o prazo recursal, cumpridas as determinações retro, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 254297 Nr: 356-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI APARECIDA DE LIMA IAGLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração às fls. 125/126 foram 

opostos no prazo legal. Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se 

a parte requerida para, querendo apresentar as Contrarrazões. 

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012587-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

RAUL KRAPF (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ HENRIQUE DE ABREU (RÉU)

SINEIA FERNANDES DE ABREU (RÉU)

DAGNÓLIA FERNANDES SILVA ABREU (RÉU)

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (RÉU)

PAULO HENRIQUE DE ABREU (RÉU)

HAROLDO CEZAR DE ABREU (RÉU)

ESPÓLIO DE JORGE ANTONIO DE ABREU (RÉU)

MARGARET BRUSTOLON DE ABREU (RÉU)

OLAVO DEMARI WEBBER (RÉU)

ESPÓLIO DE RUFINA LEITE DE ABREU (RÉU)

SUELI CAMPOS DE ABREU (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012587-19.2017.8.11.0015. AUTOR(A): RAUL KRAPF 

RÉU: JOSE PAULO LEITE DE ABREU, MARGARET BRUSTOLON DE ABREU, 

PAULO HENRIQUE DE ABREU, ESPÓLIO DE RUFINA LEITE DE ABREU, 

HAROLDO CEZAR DE ABREU, DAGNÓLIA FERNANDES SILVA ABREU, 

BRAZ HENRIQUE DE ABREU, SUELI CAMPOS DE ABREU, ESPÓLIO DE 

JORGE ANTONIO DE ABREU, SINEIA FERNANDES DE ABREU, OLAVO 

DEMARI WEBBER Vistos etc. Dedesigno audiência de conciliação para o 

dia 29 de outubro de 2018, às 17:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de 

setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171499 Nr: 6575-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU DAL' BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT, GUSTAVO CASTELLANI COSTI - OAB:OAB/MT 14769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6575-79.2012.811.0015

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DILCEU DAL' BOSCO

PARTE RÉQUERIDA: GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA.

INTIMANDO:Dilceu Dal' Bosco, Cpf: 26760452100, Rg: 606.444 SSP MT 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: Rua das 

Aroeiras, 1573, Bairro: Centro, Cidade: Sinop-MT.

FINALIDADE: Intimação da parte exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
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pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de "pedido de resposta, com pedido de 

liminar em tutela antecipada" ajuizado por Dilceu Dal'Bosco em face de 

"Gráfica e Editora Nova Capital Ltda", arguindo, em síntese, que no dia 23 

de junho de 2012, foi publicada a matéria de capa, com foto do Autor e o 

título: "Laranja esquentou doação de campanha" na legenda aduz: "recibo 

de doação falsificado promove investigação das constas de campanha do 

deputado aposentado Dilceu Dal'Bosco. Cidadão de Sinop que teve seu 

nome e documento utilizado para legalizar doações desencadeou a 

denúncia que resultou na comprovação da falsificação. Alega, entretanto, 

que a informação é falsa e foi divulgada com o nítido propósito de denegrir 

a sua imagem perante o eleitorado. Em razão disso, requer, em sede de 

antecipação de tutela, "seja concedido ao autor direito de resposta no 

Jornal Capital, em destaque na capa no dia de sábado (dias de maior 

circulação do jornal)", sob pena de multa. O pedido limiar de antecipação 

de tutela foi indeferido em 05.7.2012 (fls. 21/22), ocasião em que foi 

determinada a citação da ré que, citada quedou-se inerte.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a 

parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 1.1. Havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 1.2. Acaso seja intimada e 

não se manifeste no feito, certifique-se e façam-me os autos conclusos. 

2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 3. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 293955 Nr: 4683-62.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE MARI DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME MEYER - 

OAB:29114 OAB PR, ROSANE POMBO - OAB:29115 OAB PR

 Vistos etc.

1. Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

requerida Jane Mari David dos Santos para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 14h30min.

2. Observe-se o disposto no artigo 455 do NCPC, bem como nos artigos 

393 e 1.210 e seguintes da CNGC.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170160 Nr: 5192-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) Manoela de São José 

Ramos, que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a devolver 

imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 da CNGC/MT – “... § 

3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 

363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense 

em que houve a sua retirada, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255553 Nr: 1174-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE 

SERVICOS GRAFICOS SINOP LTDA, DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) Tiago Pacheco dos 

Santos, que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a devolver 

imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 da CNGC/MT – “... § 

3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 

363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense 

em que houve a sua retirada, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265401 Nr: 6718-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACILITA FACTORING - FOMENTO MERCANTIL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) Yara da Silva Santos 

Bezerra, que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a devolver 

imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 da CNGC/MT – “... § 

3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 

363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense 

em que houve a sua retirada, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180981 Nr: 1851-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. T. DOS SANTOS & CIA LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) Meiriele Druzian de Souza, 

que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a devolver imediatamente na 

Secretaria, nos termos do artigo 363 da CNGC/MT – “... § 3º A devolução 

do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 363 da CNGC, 

deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense em que houve 

a sua retirada, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201492 Nr: 4094-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLOCOS DE SINOP INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMAX CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) Verene Lúcia Holz Deves, 
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que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a devolver imediatamente na 

Secretaria, nos termos do artigo 363 da CNGC/MT – “... § 3º A devolução 

do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 363 da CNGC, 

deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense em que houve 

a sua retirada, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163772 Nr: 11692-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PARACATU DE CEREAIS LTDA, 

SILVIO SOARES DE SOUZA, JORGE TADEU ARAÚJO MEIRELLES, JORGE 

LUIZ FERREIRA MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - OAB:, 

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, JACSON 

MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. ANDRADE 

BRITTO - OAB:OAB/MG 60.381, NATALIA ROCHA BARROS - 

OAB:169627, WELLINGTON RODRIGUES NEVES - OAB:128796/MG

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) Gabrielle Gonçalves 

Pereira, que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a devolver 

imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 da CNGC/MT – “... § 

3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 

363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense 

em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190695 Nr: 12206-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO AFONSO, REGIANE 

CARLOTTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Sorriso/MT, com a 

finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas guias 

que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157655 Nr: 4798-93.2011.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Processo concluso após o início do período correicional (01.9.2017 - 

Portaria nº 02/2017), pendente de triagem e organização para posterior 

análise e impulso necessário.

Não obstante, considerando que, em consulta realizada hoje (23.10.2017) 

ao Sistema de Inspeção e acompanhamento de Produção (SIAP), 

constata-se a existência de 391 (trezentos e noventa e um) processos 

conclusos há mais de 53 (cinquenta e três) dias no gabinete, ainda não 

correicionados, restando apenas 07 (sete) dias úteis para o término da 

correição ordinária de 2017, em observância ao artigo 12 do CPC, 

determino, por ora, a triagem e organização dos presentes autos, para 

análise oportuna, após o período correicional.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007687-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINI REGINA BECKER (AUTOR(A))

E. B. D. S. (AUTOR(A))

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007687-56.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Preliminarmente, consigno que procedi com a 

exclusão da decisão lançada no ID 15358050, uma vez que se referia a 

outro processo e foi lançada equivocadamente no sistema. Por 

conseguinte, passo a análise do caso em tela: Cuida-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DANOS 

MORAIS”, ajuizada por E. B. S., menor impúbere, representado por sua 

genitora, FRANCINI REGINA BECKER, em desfavor de UNIMED CURITIBA – 

SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS, alegando que apresenta quadro 

ser portador de paralisia cerebral, devido injuria hipóxico isquêmico da 

prematuridade, leucomalácea periventricular - CID 10: G80. Afirma possuir 

sustento cervical completo e axial incompleto, hiperreflexia, pés em equino 

e ausência de fala e marcha, bem como tem bom controle de membros 

superiores com distonia importante de membros inferiores com pé em 

equino e posição de tesoura dos membros inferiores, além de apresentar 

bom contato visual, com atraso de fala. Sustenta que, na data de 

14/11/2017, deu início ao tratamento com equipe multidisciplinar composta 

por fisioterapia motora bobath – Programa de Terapia Intensiva Pediasuit 

(adaptada à idade distonia), equoterapia, fonoaudiólogo, psicólogo e 

psicopedagogo, que foi autorizado pelo plano de saúde – Unimed Norte do 

Mato Grosso – 279 – Sinop/MT, vigente à época. Segue narrando que, em 

19/05/2018, foi notificado, via e-mail, que o referido tratamento, que estava 

sendo realizado em clínica credenciada a Unimed, estava suspenso, em 

virtude da migração do contrato com para a Unimed Curitiba. Discorre que, 

em 10/07/2018, solicitou autorização da requerida para dar continuidade 

no tratamento, todavia, seu teve seu pedido de cobertura negado, sob o 

argumento de que não possui cobertura contratual, porque não está 

previsto no Rol de Procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS por meio da Resolução Normativa nº 428/2017. 

Assevera que sem a realização da terapia supracitada não apresentará o 

desenvolvimento esperados e, que por se tratar de uma doença incurável, 

o Pediasuit visa melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento 

neuropsicomotor, através de medidas medicamentosas e 

não-medicamentosas que amenizam os sintomas. A inicial veio instruída 

com os documentos de ID 14537150/14537442. Em ID 14555234, foi 

determinada a complementação da inicial, sendo tal determinação atendida 

em ID 14604554/14604808. O Ministério Público se manifestou 

favoravelmente a concessão da tutela de urgência vindicada em ID 

14939022. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 1. Recebo a 

complementação da inicial de ID 14604554/14604808. 1.1. Destarte, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. O artigo 300 do 

CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 3. Diante de tais considerações, verifica-se, no caso 
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vertente, que é de rigor o deferimento do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteada, uma vez que estão presentes os requisitos 

legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC. Explico. 

4. Com efeito, analisando os documentos acostados à inicial, verifico os 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente os 

documentos de ID 14537216/14537369, que demonstram que o requerente 

é beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida, possui quadro 

clínico característico de paralisia cerebral e que houve recusa da 

requerida em autorizar o tratamento médico que lhe foi indicado. 5. 

Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está 

consagrado nos relatórios médicos juntados em ID 14537216/14537222 e 

14537369, que dão conta da necessidade do tratamento de fisioterapia, 

fonoaudiologia e terapia ocupacional, utilizando o Protocolo Pediasuit, ao 

requerente, já que é o único recurso efetivo para o desenvolvimento motor 

do paciente, a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde. 

Nesse sentido: “EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA 

CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT) – DEMONSTRAÇÃO DA 

IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – 

DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Para 

que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é 

necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demonstrada, 

nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por 

profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do 

paciente, como sequência de vários anos de tratamento convencional já 

realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e 

hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de 

urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano 

de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.” 

(TJMT - DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017). “TUTELA DE 

URGÊNCIA – Plano de saúde – Negativa de cobertura para tratamento 

denominado "Terapia Intensiva com uso de vestes elásticas (PediaSuit)" - 

Alegada ausência de previsão do tratamento no rol da ANS – Deferida a 

tutela de urgência pelo juízo a quo para garantir o tratamento que a 

agravante necessita, sem limitação quantitativa – Incidência da Súmula nº 

102 deste Col. Tribunal – Feito de origem, ademais, já em fase de 

realização de perícia – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.” 

(TJ-SP 20240774920178260000 SP 2024077-49.2017.8.26.0000, Relator: 

Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 23/04/2018, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 23/04/2018). 6. Insta destacar, que a recusa 

de cobertura, amparada na alegação de que o procedimento não está 

previsto no rol da ANS, se configura abusiva, ante a prescrição médica 

para a requerente realizar o tratamento e a lista de procedimentos 

obrigatórios da ANS prevê apenas a cobertura mínima obrigatória, não 

sendo taxativa, de modo que devem ser aplicados os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor, salvaguardando o direito da parte 

requerente de utilizar do tratamento que seja mais favorável à sua 

qualidade de vida. 7. Dessa forma, presentes os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, 

merece acolhimento o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por 

óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise 

exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório 

colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível 

ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. 8. Todavia, não 

há como impor que o tratamento seja realizado na clínica indicada pela 

parte autora (FISIOMED – Clínica de Fisioterapia e Terapias Alternativas), 

uma vez que não há comprovação nos autos de que esta seja 

credenciada a empresa requerida. 8.1. Por fim, é de se consignar que na 

espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o 

que se procura é o seu efeito, o de tratamento médico, que, porventura, 

num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a operadora de plano 

de saúde, ora requerida, a via judicial para ressarcimento das despesas 

que foi obrigada a suportar. 9. Desse modo, preenchidos os requisitos 

legais, nos termos do artigo 300 do CPC e do parecer ministerial, DEFIRO 

parcialmente a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize 

no prazo de 05 (cinco) dias, fisioterapia motora bobath – programa de 

terapia intensiva pediasuit (adaptada a idade distonia), equoterapia, 

fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, nos termos descritos pelo(a) 

médico(a) responsável, sob pena de aplicação de multa diária em caso de 

descumprimento do presente decisum. 10. Por conseguinte, designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 11. Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 12. Deverá constar no mandado que, o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 13. Intimem-se, 

sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 14. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 21 de setembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

SIMONE BESOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito tendo em 

vista que as praças realizadas nos autos, resultaram negativas.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007472-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR(A))

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. ARAUJO TECIDOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007472-80.2018.8.11.0015. AUTOR(A): TECIDOS TITA 

LTDA RÉU: K. D. ARAUJO TECIDOS - ME Vistos, etc... Cite-se a ré para 

que efetue o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de 

honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, 

art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora poderá 

requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido prazo não 

oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, a ré será isenta do pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008611-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCCA CONSULTORIA E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008611-67.2018.8.11.0015. AUTOR(A): COMETA SINOP 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA RÉU: ROCCA CONSULTORIA E 

REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME Vistos, etc... Cite-se a ré para 

que efetue o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de 

honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, 

art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora poderá 

requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido prazo não 

oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, a ré será isenta do pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008339-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOELA PAES DE CAMARGO CARDOSO (EXECUTADO)

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008339-73.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO, 

EMANOELA PAES DE CAMARGO CARDOSO VISTOS, ETC... Citem-se os 

executados para que no prazo de três dias efetuem o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias 

oferecerem embargos, independente da segurança do Juízo, ou 

requererem o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados forem, para 

conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder do 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrados os 

executados, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001293-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVCOMP INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001293-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SERVCOMP 

INFORMATICA EIRELI - ME Vistos, etc... Proceda a busca do endereço do 

Requerido através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Restando infrutífera a diligência supra, a teor 

do disposto no art. 4º do Decreto Lei nº 911/69, determino a intimação do 

Autor, para que requeira a conversão da ação de busca e apreensão em 

ação de execução, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante legal do 

Autor, consignando as mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009388-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MANFRIN BENATTI (AUTOR(A))

ALINE MANFRIN BENATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1009388-86.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

ANA PAULA MANFRIN BENATTI RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Considerando que dia 

20/11/2018 é feriado local, cancelo a audiência designada para a referida 

data, e consequentemente designo o dia 21/11/2018 às 13:30 horas, data 

da audiência de instrução e julgamento, devendo as partes a ela 

comparecer para prestarem depoimento pessoal. Intime-as, constando do 

mandado as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob 

pena de preclusão, devendo as partes observarem o disposto no art. 455 

e seus parágrafos do CPC, para, se for o caso, fazer incidir a norma do 

parágrafo 4º do referido artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008980-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARA PEREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO MANARIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008980-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

PEDRO MANARIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

com pedido de tutela de urgência que Pedro Manarim move contra 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Aduz o autor que 

reside há mais de sete anos no imóvel situado à rua das Dálias, nº 347, 

nesta cidade, e que em 10.04.2018 recebeu a visita de funcionários da 

empresa/requerida que realizaram uma inspeção no relógio medidor de 

energia. Esclarece que foi constatada uma irregularidade no relógio, sendo 

lavrado um termo de ocorrência e inspeção nº 626424 e posteriormente 

uma fatura com a cobrança de R$ 16.396,35, referente à recuperação de 

consumo de 36 meses. Afirma que jamais realizou qualquer ligação 

clandestina de energia elétrica e que e cobrança da referida multa é ilegal 

e abusiva, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja 

determinado que a empresa/requerida se abstenha de desligar o 

fornecimento de energia elétrica para a residência do autor. É o sucinto 

relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Compulsando os autos, verifico através dos documentos ID 

15254557, ID 15254561, ID 15254566, ID 15254573 e ID 15254580, que em 

10.04.2018 foi realizada uma inspeção na Unidade Consumidora nº 

492029-4, de titularidade do requerente, onde foi constatada “uma 

anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto”, tanto que 

após a descoberta da fraude e substituição do relógio medidor 

(10.04.2018), o consumo médio de energia saltou da casa dos 400 kWh 

para quase 700 kWh, conforme faturas ID 15254832, ID 15254999, 

chegando até 740 kWh no mês de agosto de 2018, conforme fatura ID 

15255009. Ocorre que em casos análogos, os tribunais pátrios têm 
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decidido no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos”. (STJ – 1ª Turma – AgRg. No 

Ag. 970769/RJ – relatora Min. Denise Arruda – julgado em 21.10.2008, 

publicado em 12.11.2008), ou seja, deve a concessionária/requerida 

ingressar com a ação competente para o recebimento do consumo 

faturado a menor. Neste sentido também é o posicionamento do E. TJ/MT: 

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA EXORBITANTE – AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – NULIDADE DA FATURA – 

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não 

pode a fornecedora de energia suspender ou ameaçar de suspensão no 

fornecimento do serviço e/ou querer fazer cobrança do consumidor, sob a 

alegação de revisão de faturamento, onde, de forma unilateral, foi apurado 

valor arbitrário e elevado para pagamento por motivo de fraude no medidor 

de energia elétrica, sem que este tenha tido oportunidade de se defender 

e de conhecer efetivamente os critérios e os modos pelos quais foi 

realizada a apuração do “quantum” devido. 2. A interrupção no 

fornecimento de energia elétrica apenas é permitida no caso de 

inadimplência atual, sendo vedada sua utilização como forma de coação 

para o pagamento do débito apurado unilateralmente pela concessionária. 

3. Consoante orientação da Corte Superior, é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for 

decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 4. Decisão monocrática mantida. (Ag 

163544/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) Pelo 

exposto, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida, defiro 

o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial e consequentemente 

determino que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora nº 6/492029-4 pela inadimplência 

da fatura decorrente do consumo faturado a menor, oriundo do Termo de 

Ocorrência nº 626424, realizado em 10/04/2018, sob pena de multa que 

fixo em R$ 1.000,00, por dia de descumprimento desta ordem. Por fim, 

vislumbro nos documentos ID 15254832, ID 15254999 e ID 15255009, que 

o recente consumo de energia elétrica do autor perfaz valores em torno 

de R$ 700,00, o que evidencia que ele não é hipossuficiente, razão pela 

qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e condiciono o 

cumprimento da tutela acima concedida a comprovação de sua 

hipossuficiência no prazo de 05 dias, sob pena de recolhimento das 

custas processuais no mesmo prazo, sem o qual será cancelada a 

distribuição e o feito extinto. Sendo comprovada a hipossuficiência ou 

havendo o pagamento das custas, cumpra-se a presente decisão e 

prossiga o feito em seus ulteriores termos, citando-se a requerida para 

integrar a relação processual, caso contrário, cls. para extinção. Designo 

audiência de conciliação para o dia 10/10/2018, às 13:00 horas, a qual 

será realizada na sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, devendo as 

partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. 

Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do 

CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008592-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FELIPE BORNIER (REQUERENTE)

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008592-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

TATIANA FELIPE BORNIER REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro obrigatório DPVAT que Tatiana Felipe Bornier move 

contra Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 9727196, 

onde arguiu diversas preliminares, as quais passo a analisar uma a uma: 

A primeira preliminar diz respeito a alteração do polo passivo para que 

seja retificado o polo passivo da ação para constar como ré a Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A em vez de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, eis que a Portaria SUSEP nº 34, 

publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 08.08.2016, homologou a 

mudança de denominação social, preliminar que defiro de plano, devendo 

a Srª Gestora proceder aos atos necessários para retificar o polo passivo 

da ação. Na sequência, a requerida arguiu preliminar de inépcia da inicial, 

ao fundamento de que a autora narrou na inicial que o acidente teria 

ocorrido em 06.10.2017, no entanto a documentação que instruiu o feito 

demonstra que o acidente ocorreu em 06.10.2016. Compulsando a petição 

inicial, doc. ID 8806314, verifico que a autora realmente afirmou que o 

acidente teria ocorrido em 06.10.2017 no tópico onde requer prioridade no 

julgamento do feito em razão de ser deficiente física. Ocorre que no tópico 

denominado “dos fatos”, a autora fez constar que o acidente ocorreu na 

data correta, ou seja, em 06/10/2016, não havendo qualquer prejuízo para 

a requerida em decorrência do erro material por ela apontado, até porque 

ele ocorreu em tópico da petição relacionado apenas e tão somente 

quanto à prioridade no julgamento, razão pela qual rejeito a preliminar. Na 

sequência, a requerida arguiu preliminar de ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo ante a não 

apresentação do comprovante de residência pela autora. Ocorre que o 

art. 100, V, parágrafo único do antigo CPC, atual art. 53, V do novo CPC 

dispõem que “é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, 

para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente 

de veículos, inclusive aeronaves”. Desta forma, restando inequívoco que o 

acidente ocorreu nesta urbe, conforme se verifica no boletim de 

ocorrência ID 8806508, bem como que a autora realizou diversos 

procedimentos médicos nesta cidade, rejeito a referida preliminar. As 

partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao 

IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das 

Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique 

dia, hora e local, a fim de proceder pericia médica junto ao autor, 

respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta 

os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é portador de invalidez 

permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de incapacidade? 

O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame. Fica a autora advertida de que deverá comparecer no referido 

órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de extinção 

da ação por abandono, ocasião em que a requerida deverá ser intimada 

para cumprir o disposto no art. 485, § 6º do CPC e a Súmula nº 240 do STJ 

no prazo de cinco dias. Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as 

partes em 5 dias, e não havendo acordo, façam-me os autos cls. para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008592-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FELIPE BORNIER (REQUERENTE)

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008592-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

TATIANA FELIPE BORNIER REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro obrigatório DPVAT que Tatiana Felipe Bornier move 

contra Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 
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Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 9727196, 

onde arguiu diversas preliminares, as quais passo a analisar uma a uma: 

A primeira preliminar diz respeito a alteração do polo passivo para que 

seja retificado o polo passivo da ação para constar como ré a Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A em vez de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, eis que a Portaria SUSEP nº 34, 

publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 08.08.2016, homologou a 

mudança de denominação social, preliminar que defiro de plano, devendo 

a Srª Gestora proceder aos atos necessários para retificar o polo passivo 

da ação. Na sequência, a requerida arguiu preliminar de inépcia da inicial, 

ao fundamento de que a autora narrou na inicial que o acidente teria 

ocorrido em 06.10.2017, no entanto a documentação que instruiu o feito 

demonstra que o acidente ocorreu em 06.10.2016. Compulsando a petição 

inicial, doc. ID 8806314, verifico que a autora realmente afirmou que o 

acidente teria ocorrido em 06.10.2017 no tópico onde requer prioridade no 

julgamento do feito em razão de ser deficiente física. Ocorre que no tópico 

denominado “dos fatos”, a autora fez constar que o acidente ocorreu na 

data correta, ou seja, em 06/10/2016, não havendo qualquer prejuízo para 

a requerida em decorrência do erro material por ela apontado, até porque 

ele ocorreu em tópico da petição relacionado apenas e tão somente 

quanto à prioridade no julgamento, razão pela qual rejeito a preliminar. Na 

sequência, a requerida arguiu preliminar de ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo ante a não 

apresentação do comprovante de residência pela autora. Ocorre que o 

art. 100, V, parágrafo único do antigo CPC, atual art. 53, V do novo CPC 

dispõem que “é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, 

para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente 

de veículos, inclusive aeronaves”. Desta forma, restando inequívoco que o 

acidente ocorreu nesta urbe, conforme se verifica no boletim de 

ocorrência ID 8806508, bem como que a autora realizou diversos 

procedimentos médicos nesta cidade, rejeito a referida preliminar. As 

partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao 

IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das 

Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique 

dia, hora e local, a fim de proceder pericia médica junto ao autor, 

respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta 

os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é portador de invalidez 

permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de incapacidade? 

O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame. Fica a autora advertida de que deverá comparecer no referido 

órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de extinção 

da ação por abandono, ocasião em que a requerida deverá ser intimada 

para cumprir o disposto no art. 485, § 6º do CPC e a Súmula nº 240 do STJ 

no prazo de cinco dias. Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as 

partes em 5 dias, e não havendo acordo, façam-me os autos cls. para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009388-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MANFRIN BENATTI (AUTOR(A))

ALINE MANFRIN BENATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1009388-86.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

ANA PAULA MANFRIN BENATTI RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Considerando que dia 

20/11/2018 é feriado local, cancelo a audiência designada para a referida 

data, e consequentemente designo o dia 21/11/2018 às 13:30 horas, data 

da audiência de instrução e julgamento, devendo as partes a ela 

comparecer para prestarem depoimento pessoal. Intime-as, constando do 

mandado as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob 

pena de preclusão, devendo as partes observarem o disposto no art. 455 

e seus parágrafos do CPC, para, se for o caso, fazer incidir a norma do 

parágrafo 4º do referido artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009388-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MANFRIN BENATTI (AUTOR(A))

ALINE MANFRIN BENATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1009388-86.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

ANA PAULA MANFRIN BENATTI RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Considerando que dia 

20/11/2018 é feriado local, cancelo a audiência designada para a referida 

data, e consequentemente designo o dia 21/11/2018 às 13:30 horas, data 

da audiência de instrução e julgamento, devendo as partes a ela 

comparecer para prestarem depoimento pessoal. Intime-as, constando do 

mandado as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob 

pena de preclusão, devendo as partes observarem o disposto no art. 455 

e seus parágrafos do CPC, para, se for o caso, fazer incidir a norma do 

parágrafo 4º do referido artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012642-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

V. CARLOS DE LIMA E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do devedor para que no prazo de cinco (5) dias 

informe nos autos os dados pessoais (nome e CPF) e dados bancários 

(número e nome da agência, número da conta) do títular da conta a qual 

requer o levantamento da importância depositada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004884-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GENESIO DA SILVA PALMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerente para que preste caução no valor 

equivalente a R$ 5.877,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais) 

conforme estabelece o § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/1991, bem como da 

decisão de ID.15315643 abaixo transcrita. Vistos, etc. Trata-se de ação 

de despejo por denúncia vazia e falta de pagamento c/c cobrança de 

alugueis que Genésio da Silva Palma move contra Nivaldo Candido de 

Oliveira. A inicial foi recebida e a liminar de despejo deferida pela decisão 

ID 13381591. Devidamente citado, ID 14834811, o requerido apresentou a 

contestação ID 15280579, onde afirma que todos os aluguéis 

encontram-se devidamente pagos, bem como que a notificação que lhe foi 

enviada não serve para o fim almejado, eis que extemporânea, a teor do 

disposto na cláusula 7ª do contrato entabulado entre as partes, razão pela 

qual requer a suspensão da liminar de despejo. É o relato do necessário. 

DECIDO. Pelo que se depreende da inicial, o requerente alega que o 

requerido não vem pagando os aluguéis mensais de R$ 1.959,00 desde 

setembro de 2017, razão pela qual o notificou para que ele desocupasse o 

imóvel em 30 dias, doc. ID 13100689. Muito embora o requerido tenha 

instruído a contestação com diversas microfilmagens de cheques, os 

quais afirma que foram destinados ao pagamento dos aluguéis, a verdade 

é que os valores constantes nas cártulas destoa do valor do aluguel (R$ 
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1.959,00), além de algumas estarem nominadas a terceiros alheios à lide, 

não havendo como saber, neste momento processual, se eles realmente 

foram destinados ao pagamento dos aluguéis. Ademais, a ação de 

despejo também possui como fundamento a denúncia vazia, ou seja, o 

despejo pelo término do contrato, regulado pelo art. 57 da Lei nº 8.245/91, 

que assim dispõe: “O contrato de locação por prazo indeterminado pode 

ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta 

dias para a desocupação”. Desta forma, considerando que o contrato 

celebrado entre as partes, doc. ID 13100601, passou a vigorar por prazo 

indeterminado após 14.03.2013, bem como que o requerente notificou o 

requerido para que desocupasse o imóvel em 30 dias, doc. ID 13100601, 

cumprindo o disposto na cláusula sétima do contrato e o art. 57 da Lei nº 

8.245/91, mantenho a decisão ID 13381591 por seus próprios 

fundamentos. No mais, defiro ao requerido os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, eis que em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que inexistem elementos que 

desabonem a declaração de hipossuficiência ID 15280580. Intime-se o 

autor para impugnar a contestação ID 15280579 e documentos que a 

instruíram no prazo de 15 dias. Após, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004884-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GENESIO DA SILVA PALMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1004884-03.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

GENESIO DA SILVA PALMA RÉU: NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia e falta de 

pagamento c/c cobrança de alugueis que Genésio da Silva Palma move 

contra Nivaldo Candido de Oliveira. A inicial foi recebida e a liminar de 

despejo deferida pela decisão ID 13381591. Devidamente citado, ID 

14834811, o requerido apresentou a contestação ID 15280579, onde 

afirma que todos os aluguéis encontram-se devidamente pagos, bem como 

que a notificação que lhe foi enviada não serve para o fim almejado, eis 

que extemporânea, a teor do disposto na cláusula 7ª do contrato 

entabulado entre as partes, razão pela qual requer a suspensão da liminar 

de despejo. É o relato do necessário. DECIDO. Pelo que se depreende da 

inicial, o requerente alega que o requerido não vem pagando os aluguéis 

mensais de R$ 1.959,00 desde setembro de 2017, razão pela qual o 

notificou para que ele desocupasse o imóvel em 30 dias, doc. ID 

13100689. Muito embora o requerido tenha instruído a contestação com 

diversas microfilmagens de cheques, os quais afirma que foram 

destinados ao pagamento dos aluguéis, a verdade é que os valores 

constantes nas cártulas destoa do valor do aluguel (R$ 1.959,00), além de 

algumas estarem nominadas a terceiros alheios à lide, não havendo como 

saber, neste momento processual, se eles realmente foram destinados ao 

pagamento dos aluguéis. Ademais, a ação de despejo também possui 

como fundamento a denúncia vazia, ou seja, o despejo pelo término do 

contrato, regulado pelo art. 57 da Lei nº 8.245/91, que assim dispõe: “O 

contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por 

escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a 

desocupação”. Desta forma, considerando que o contrato celebrado entre 

as partes, doc. ID 13100601, passou a vigorar por prazo indeterminado 

após 14.03.2013, bem como que o requerente notificou o requerido para 

que desocupasse o imóvel em 30 dias, doc. ID 13100601, cumprindo o 

disposto na cláusula sétima do contrato e o art. 57 da Lei nº 8.245/91, 

mantenho a decisão ID 13381591 por seus próprios fundamentos. No 

mais, defiro ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

eis que em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, verifico que inexistem elementos que desabonem a declaração 

de hipossuficiência ID 15280580. Intime-se o autor para impugnar a 

contestação ID 15280579 e documentos que a instruíram no prazo de 15 

dias. Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. 

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 220467 Nr: 18676-80.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO COVRE, OLINDA MAFALDA COVRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CALZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte autora para manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca da petição e 

documentos de fls.98/267.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 88815 Nr: 6185-85.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6185-85.2007.811.0015 CÓDIGO: 88815

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES

CITANDO(A, S): Requerido(a): Paulo Henrique Sempio Borges, Cpf: 

55954464120, brasileiro(a), casado(a), pecuarista

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/08/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 66.635,78

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial e sentença 

prolatada às fls. 132/135, bem como do despacho de fls. 137 a seguir 

resumidos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação de fls. 125/135, nos termos do art. 332, § 4º do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: O Executado obteve um financiamento com o 

exequente através da Cédula de Produto Rural Financeira nº 139648, 

assinada em 27 de outubro de 2004. Na referida cédula o executado 

assumiu um débito, referente ao aludido financiamento de R$ 47.017,71. 

Tal valor corresponde ao resultado d multiplicação de 1.783 arrobas de 15 

kg, de vacas gordas, peso 360 +, pelo preço de R$ 26,37. O vencimento 

da operação ocorreu em 14 de outubro de 2005, sem que o executado 

efetuasse o pagamento. Tendo em vista que o executado se recusa a 

pagar a dívida não resta outra alternativa ao exequente a não ser ajuizar a 

presente execução forçada.

SENTENÇA: Vistos etc... BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação de 
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execução de título extrajudicial contra Paulo Henrique Sempio Borges. A 

ação executiva foi instruída com uma Cédula de Produtor Rural – CPR, 

vencida em 14.10.2005. Recebida a inicial, deferiu-se a expedição do 

mandado de citação e penhora em 17.08.2007. Foram realizadas inúmeras 

diligências na tentativa de citação dos devedores, conforme se observa 

nas certidões de fls. 22, 53 e 63, sendo que este Juízo deferiu o pedido 

para realização de consulta de endereço por intermédio do sistema 

INFOSEG e INFOJUD, fls. 85, tendo encontrado um endereço na cidade de 

Cuiabá, quando então, no ano de 2015, fls. 102, expediu-se a carta 

precatória, que até hoje não aportou nos autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do 

Brasil S/A contra Paulo Henrique Sempio Borges. Versando a pretensão 

acerca de ação executiva alicerçada em Cédula de Produto Rural, dispõe 

o art. 10 da Lei n. 8.929/1994 que "aplicam-se à CPR, no que forem 

cabíveis, as normas de direito cambial". Nesse passo, deve-se 

observância ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei 

Uniforme de Genebra. In casu, vencido o título executivo em 14.10.2005 e 

proposta a ação de execução em 01.08.2007, denota-se que a pretensão 

executiva está prescrita, pois transcorrido lapso temporal superior a três 

anos desde a propositura da ação. Nos termos do art. 332, § 1º, do 

Código de Processo Civil, é lícito ao juiz reconhecer de ofício a prescrição, 

instituto que foi concebido como mecanismo de extinção do direito de 

exigir do devedor o cumprimento forçado de uma obrigação não cumprida. 

Compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido à prescrição da pretensão 

do Exequente, tendo em vista que no presente caso aplica-se o prazo de 

três anos a pretensão de cobrança de CPR. A propositura da ação dentro 

do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, 

quando não levada a efeito a citação válida, nos prazos a que aludem os §

§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/73, atual art. 240, e §§ do NCPC. Neste caso 

é inaplicável a regra prevista na Súmula n.º 106 do STJ nos casos em que 

a demora na citação do réu não decorreu de motivos inerentes aos 

mecanismos da justiça. Tratando-se a prescrição questão de ordem 

pública, o processo pode ser extinto de ofício, sendo desnecessária a 

intimação pessoal do autor a respeito do transcurso do prazo. Portanto, a 

prescrição ocorreu ainda que o prazo de 03 anos fosse contado do 

vencimento do título ou da propositura da ação, pois já se passaram mais 

de 11 (onze) anos da propositura da ação e até o presente momento o 

executado não foi citado. No caso em análise, o Executado não chegou a 

ser citado e tal fato não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, visto que 

foram efetuadas diversas tentativas de encontrá-lo nos endereços 

fornecidos pelo Exequente e nos endereços obtidos pelos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, fls. 221/223. Neste sentido é a 

jurisprudência: [...] PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU 

SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRITIVO. EFEITOS NÃO RETROATIVOS À 

DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA ANTE A INOBSERVÂNCIA DOS 

PRAZOS ESTABELECIDOS PELO ART. 219 DO CPC. EXCEÇÃO DO 

COMANDO NORMATIVO (ART. 219, §2º, DO CPC) QUE NÃO SE APLICA À 

HIPÓTESE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO 

QUE SE TORNA INÓCUA DIANTE DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO 

DECORRER DO ANDAMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. Da 

análise escorreita do art. 202, inciso I, do Código Civil de 2002 e do art. 

219 do Código de Processo Civil, extrai-se que o despacho que ordena a 

citação somente interrompe a prescrição e retroagirá à data da 

propositura da ação se o ato citatório for promovido dentro do prazo 

previsto nos parágrafos do art. 219 do diploma processualista, qual seja, 

10 (dez) dias, prorrogável até o limite de 90 (noventa) dias. Caso a citação 

seja realizada depois do máximo fixado, haverá interrupção apenas no 

momento da sua realização, sem se operar o efeito retroativo. Conclui-se, 

pois, que a interrupção da prescrição não se opera pelo mero ajuizamento 

da ação, pois deve haver citação válida. Caso ela não ocorra no prazo 

previsto nos parágrafos do art. 219 do Código de Processo Civil e se 

consuma no curso do processo o prazo prescricional, correta a sentença 

em pronunciá-lo de ofício. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, 

Apelação Cível n. 2014.077581-8, da Capital-Continente, rel. Des. Carlos 

Adilson Silva, j.03-03-2015). Ademais, em virtude da impossibilidade fática 

de citar pessoalmente o devedor, o CPC oferece solução para tal impasse 

ao prever a hipótese de citação por edital, nos termos do atual art. 256 e 

seguintes. Todavia, dentre as inúmeras diligencias requeridas nos autos, a 

citação por edital não constou desse rol. Diante disso, conclui-se que, 

como a ausência de citação do executado decorreu de fato imputável ao 

exequente, não se operou a interrupção do prazo prescricional, de forma 

que, mesmo judicializada a demanda, continuou a fluir o prazo 

prescricional. Assim, por não ter o Exequente promovido à citação do 

Executado dentro do prazo estipulado pelo atual art. 240, § 2º do NCPC e 

que o prazo da pretensão de cobrança da dívida é de três anos, deve ser 

reconhecida a prescrição intercorrente, e o feito extinto, nos moldes do 

arts. 240 e seus §§ c/c art. 487, II, do NCPC. Custas pelo Exequente. Sem 

honorários, eis que não houve a triangulação processual. Com o trânsito 

em julgado, observe a Srª Escrivã o disposto no § 2º do art. 332 do CPC e, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 27 de abril de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

DESPACHO FL. 137: Vistos, etc... Mantenho a decisão de fls. 118/121 

pelos seus próprios fundamentos. Deste modo, considerando que o réu 

está em local ignorado ou incerto, conforme o art. 256, § 3º do CPC, 

determino a sua citação por edital, este pelo prazo de 20 dias, para, 

querendo apresentar contrarrazões em 15 dias, nos termos do art. 332, § 

4º do CPC. Ultrapassado o prazo, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, 

querendo, ofereça contrarrazões no prazo legal, bem como, acompanhe o 

feito até seus ulteriores termos. Após, remetam-se os autos ao E. TJ/MT 

com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar 

Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 17 de setembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 216341 Nr: 15899-25.2014.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL KOBELINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:OAB/MT 17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Intimar o advogado do autor Dr. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (três) diligências, a 

fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, remoção, 

avaliação e intimação, no bairro Setor Industrial Sul, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência/guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 66011 Nr: 5642-53.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E BONATO LTDA. - METALTEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5642-53.2005

Vistos, etc.

Designo o leiloeiro público Jose Pedro Araujo, endereço Rua Custodio de 

Melo, nº 630, Cidade Alta, CEP 78.030-435, Cuiabá/MT, e-mail: 

araujoleiloes@gmail.com, telefone (65) 99997-1717, a qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso, para que proceda a alienação do bem objeto da 

penhora e avaliação destes autos, devendo ele cumprir o que determina o 

art. 884 e seguintes do CPC.

Desde já arbitro comissão de 5% do valor da arrematação ao leiloeiro, a 

qual deverá ser paga pelo arrematante, art. 884, parágrafo único do CPC.

Fixo o prazo de quatro meses para a efetivação da alienação

Atualize-se o débito, incluindo-se as despesas com os editais pelo menos 

cinco dias antes da data designada para o ato.

As despesas deverão ser adiantadas pelo exequente.
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Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171200 Nr: 6269-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIA DE JESUS BRIOSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA LUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, VICTOR RIBEIRO ZADOROSNY - OAB:MG/111.038

 Processo nº 6269-13.2012

Vistos, etc.

Expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, devendo a Srª 

Gestora observar o valor atualizado da dívida indicado às fls. 304.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122376 Nr: 1537-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:MT/6.576, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:MT/16.783, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, Inciso VI, do novo 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Advogado da 

parte autora para manifestar-se no prazo de 10( dez) dias, acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às fls.155/156.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 224201 Nr: 2250-56.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO JOSÉ PINTO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JORGE MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Processo nº 2250-56.2015

Vistos, etc.

Considerando que o único advogado do embargante, fls. 24, encontra-se 

enfermo e impossibilitado de comparecer à audiência designada para o dia 

20/09/2018, defiro o pedido de fls. 79/80 para cancelar a referida 

audiência, e consequentemente designo o dia 22/11/2018 às 13:30 horas, 

data para a realização da audiência de instrução e julgamento, devendo as 

partes a ela comparecerem para prestarem depoimento pessoal.

Intime-as, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º do 

C.P.C.

O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, art. 

357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo as partes observarem 

o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, para, se for o caso, 

fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido artigo.

Intime-se o advogado do embargante, Dr. José dos Santos Neto, OAB/MT 

nº 3677-A, para que comprove nos autos o justo impedimento que ensejou 

a presente redesignação, no prazo de 10 dias, sob pena do cancelamento 

da audiência designada para o dia 22/11/2018 e a conclusão imediata dos 

autos para prolação de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128789 Nr: 8004-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCIANE JONER, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - 

OAB:2221-A-DF

 Processo nº 8004-52.2010

Vistos, etc.

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido na petição de fls. 617/618, 

intimando-se pessoalmente os exequentes.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160294 Nr: 7672-51.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS REMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTI - 

OAB:7.832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO 

SAMPAIO SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9.259

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte autora para manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca do depósito 

efetuado pelo requerido no valor de R$2.830,27, conforme guia de fls.165, 

referente ao cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 208968 Nr: 10175-40.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VIEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVALDO WEIS, COLONIZADORA SINOP S/A, 

VALÉRIA MARIA WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - OAB:21127/B, 

DANIELLA MARIA DE LIMA SILVA - OAB:OAB/ PR 34839, EDNEY LUIZ 

HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO 

PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 
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OAB:13977/A, LUCA RIZZATTI MANDES - OAB:, RODRIGO MOREIRA 

GOULART - OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 Processo código 208968

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o autor para que traga a outorga uxória da sua 

esposa e efetue o pagamento dos honorários periciais no prazo de 5 dias, 

sob pena de julgamento do feito sem resolução de mérito.

Expirado o prazo sem manifestação, façam-me os autos imediatamente 

cls. para extinção do feito.

Este Magistrado deixa registrado que não mais relevará argumentos 

infundados ou desprovidos de prova para o não cumprimento das ordens 

judiciais.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 236125 Nr: 9507-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA GONÇALVES CROSARA 

ABRAHÃO, ABRAHÃO E LOURENÇO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Processo nº 9507-35.2015

Vistos, etc.

Intime-se o requerente para que se manifeste sobre a petição e 

documentos de fls. 596/599 em cinco dias.

No mais, aguarde-se a audiência designada às fls. 589.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 154121 Nr: 2100-17.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DE FARIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão do Autor, para CONDENAR a Ré, a título de 

indenização pelos danos morais causados ao Autor, ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da Súmula 

362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual, e, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro em 

20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 

1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 20 de 

setembro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 111134 Nr: 3468-32.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA FRANCO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:MT/6848, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483/MT

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para DECLARAR rescindido o 

contrato de compra e venda do refrigerador firmado junto a Ré, bem como 

o contrato de financiamento da referida mercadoria (fls. 82), sem ônus 

para quaisquer partes, retornando as partes ao status quo 

ante.Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, 

condeno-as ao pagamento das custas processuais pro-rata e em 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15, sendo 50% de responsabilidade da 

Autora e 50% de responsabilidade da Ré (art. 86 do CPC/15), ficando a 

cobrança, com relação a Autora, condicionada ao disposto no artigo 98, 

§3º, do mesmo diploma legal, ante a assistência judiciária gratuita 

concedida às fls. 39.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 20 de setembro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006427-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

IVONETE GIACHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1006427-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

IVANIR GOMES DA SILVA REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos, etc... 

IVANIR GOMES DA SILVA ingressou com a presente “AÇÃO REVISIONAL 

DE JUROS CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” 

contra o BANCO GMAC S.A.. Relatou que em 24/08/2015, celebrou junto a 

Ré um contrato de nº 5734506, vinculada a proposta nº P001003940/5, 

onde “discrimina taxa de juros e tarifas abusivas”. Informou que no dia 

16/04/2017, em razão da recuperação judicial que a empresa Sangaletti, 

Sangaletti & Cia Ltda., foi demitido de seu emprego, acarretando-lhe 

diversos problemas de ordem financeira, emocional e de saúde física, 

tornando-se impossível o adimplemento contratual. Disse que em 

24/05/2018, foi surpreendido com a busca e apreensão do veículo 

financiado, e que sua esposa tentou negociar a dívida, mas lhe foi exigido 

o pagamento da totalidade do contrato “acrescido de juros e tarifas 

ilegais”. Sustentou que o CDC é plenamente aplicável às Instituições 

Financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, estando às partes devidamente 

enquadradas como consumidor e fornecedor, e que o contrato celebrado 

se trata de contrato de adesão, havendo somente manifestação por parte 

da Ré; que para entender o contrato e apurar valores, seria necessário 

conhecimento contábil financeiro; que jamais imaginou que iria pagar 

valores acrescidos de juros abusivos; que toda a movimentação de 

valores, referente ao financiamento, deve ser revista, “limitando-se a 

cobrança de juros no patamar de 12% ao ano”. Discorreu sobre a 

vedação ao anatocismo, consignando que nosso ordenamento jurídico 

veda a capitalização de juros e encargos ilegais, e que no presente 
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contrato há cobrança de juros sobre juros, traduzindo-se em prática ilegal; 

que o Decreto 22.626/33, veda expressamente essa prática, sendo 

inclusive reconhecido pela Súmula 121 do STF; que a jurisprudência é 

pacífica ao não admitir o pacto de capitalização; que por estar 

expressamente vedada a capitalização dos juros, as cláusulas que 

versam sobre a capitalização dos juros devem ser declaradas nulas. 

Asseverou que os juros pactuados no contrato são superiores ao 

permitido pela lei, sendo notório que os bancos cobram juros altíssimos, e 

que em razão dos juros terem sido fixados além do legalmente permitido, o 

judiciário deve intervir, limitando-o ao percentual de 12% a.a.,. Citou os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada, frisando que no caso 

dos autos os preencheu devidamente, fazendo jus ao deferimento da 

tutela antecipada para o “depósito judicial dos valores” e a “liberação do 

veículo apreendido”, e que em razão da dívida estar sendo discutida em 

juízo, a Ré deve se abster de inserir seu nome no SERASA e demais 

instituições de proteção ao crédito, e caso já tenha inserido, que seja 

retirado imediatamente; que a Ré, ainda, deve exibir a metodologia de 

apuração dos juros, com a demonstração mês a mês da efetiva taxa de 

juros, demonstrar a metodologia de apuração do saldo, esclarecer débitos, 

tarifas e demais encargos considerados incorretos, apresentando 

extratos detalhados de todas as linhas de créditos disponíveis a ele. Ao 

final requereu a concessão da tutela pleiteada; a declaração da 

“ilegalidade da cobrança de juros capitalizados”; a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova; a declaração 

de nulidade da cláusula de encargos financeiros, “fixando-se a cobrança 

de juros sobre o saldo devedor no limite de 12% ao ano”; a exclusão de 

“todas as taxas, tarifas e demais encargos cobrados ilegalmente”; a 

devolução do que pagou a maior; a exibição do contrato de crédito, 

acompanhado da fórmula de cálculo utilizada, com o demonstrativo, mês a 

mês, da taxa de juros, esclarecendo os débitos considerados incorretos, 

apresentando, ainda, cópia dos extratos detalhados de toda a linha de 

crédito disponibilizada a ele. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE JUROS CONTRATUAL COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” proposta por IVANIR GOMES DA 

SILVA contra o BANCO GMAC S.A.. De início, não resta dúvida quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor às Instituições Financeira, 

tendo em vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor 

(art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º, § 2º, do CDC), bem como pelo fato 

da edição da Súmula 297 do STJ, que preconiza “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. MÉRITO. O imbróglio 

dos autos reside em saber se é lícita a capitalização dos juros, se os juros 

remuneratórios devem ser reduzidos/limitados a 12% a.a., isso porque 

somente esses encargos foram controvertidos pelo Autor. Sendo assim, 

conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 381), “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas”, consequentemente, fica o magistrado limitado ao que foi 

proposto na demanda (art. 141 do CPC), sendo vedado proferir decisão 

diversa da pedida (art. 492 do CPC), assim, somente serão analisados os 

encargos destacados no parágrafo anterior. Pois bem. Adianto, os 

pedidos do Autor devem ser julgados liminarmente improcedentes, em 

razão de contrariarem Súmulas do STF e STJ, bem como julgados 

proferidos sob o rito dos recursos repetitivos. De acordo com o art. 332 

do CPC, nas causas que dispensem a fase instrutória, como no caso em 

exame, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 

improcedente o pedido que contrariar: “I - enunciado de súmula do 

Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado 

em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito 

local.” No caso dos autos, o Autor busca o afastamento da capitalização 

mensal dos juros e limitação da taxa de juros em 12 % a.a.. Ocorre que o 

STF e o STJ já pacificaram, em julgamentos em sede de recursos 

repetitivos e em Súmulas, que a capitalização dos juros em contratos 

bancários celebrados após a vigência da Medida Provisória 2.170-36/01, 

ou seja, após 31/03/2000, é admissível. Com efeito, a controvérsia sobre a 

constitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/01, que permite a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31/03/2000, bem assim quanto à maneira de informar 

sobre a referida incidência, está superada, pois, no julgamento do REsp 

973.827/RS realizado na Segunda Seção do e. STJ, sob o rito do art. 

543-C do CPC, foram definidas as seguintes orientações: “CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E 

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170- 36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO (...) Teses para os efeitos do art. 543-C do 

CPC: - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um 

ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”(...)” (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, 

Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, data do 

julgamento 08/08/12, DJe 24/09/2012).” (Negritei) Ainda sobre a matéria, 

foram editadas as Súmulas 539 e 541 do e. STJ, in verbis: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “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.” Por sua vez, o E. STF reconheceu a constitucionalidade do 

art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/01, no julgamento do RE 592.377/RS, 

pelo rito do art. 543-B, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 

2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A 

UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO 

ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 

NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte 

está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a 

edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o 

escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a 

invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a 

inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que 

o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o 

tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a 

estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar 

estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a 

urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda 

mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo 

sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos 

passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 592.377/RS, Rel. para 

acórdão Ministro Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe: 20/03/15) Em razão 

desses julgamentos, é válida a cobrança de capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, 

data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/00 (em vigor como MP 

2.170-36/01), considerada constitucional e aplicável aos contratos 

bancários firmados por consumidores, mesmo que hipossuficientes. In 

casu, pode-se ver que o contrato foi celebrado em 24/08/2015 (Id nº 

13931962), razão pela qual se sujeita à MP 2.170-36/01, sendo, portanto, 

admissível à capitalização de juros inferior à anual, mesmo que decorrente 

da utilização da Tabela Price. Soma-se a isso, conforme entendimento do 

STJ, é suficiente para considerar pactuada a capitalização, que a taxa 

anual dos juros seja superior ao duodécuplo da mensal, o que ocorre no 

caso em exame, pois, conforme se verifica (Id nº 13931962), ao multiplicar 

a taxa mensal de 1,82% por 12 (doze), chega-se ao percentual total de 

21,84%, enquanto o da taxa anual contratada foi de 24,16% ao ano. 

Assim, é improcedente o pedido para afastar a capitalização dos juros. A 

tese sustentada pelo Autor de que os juros remuneratórios não podem ser 

fixados acima de 12% a.a., deve ser afastada, tendo em vista que a Lei da 

Usura – Decreto nº 22.626/93 – não é aplicável às instituições financeiras, 

sendo, portanto, lícito cobrar juros acima da taxa legal, consoante pacífico 

entendimento jurisprudencial, encontrando-se, inclusive, sumulado pelo 

Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 596). Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.061.530/RS, submetido ao rito do 

art. 543-C, do CPC/73 (Representativo de Controvérsia), posicionou-se no 

sentido de que é possível a revisão dos juros remuneratórios, todavia 

como medida excepcional, sendo necessário a demonstração do abuso 

em detrimento da taxa média praticada pelo mercado no período. Ao 

fundamentar o REsp nº 1.061.530/RS, a Corte Superior estabeleceu que 
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os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados 

em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. No 

caso dos autos, ao consultar a taxa média de juros emitida pelo Banco 

Central do Brasil no mês da celebração do contrato (agosto/2015 – 

c o n s u l t a  e x t r a í d a  d o  s i t e 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSerie

s.do?method=consultarValores), constatou-se que era de 24,79% a.a., já 

no caso sub judice, a taxa anual aplicada foi de 24,16% a.a. (Id nº 

13931962), ou seja, abaixo da fornecida pelo Bacen. O que se conclui, 

sob a ótica da jurisprudência, é que a taxa de juros pactuada livremente 

entre as partes (24,16% a.a.) não é abusiva, isso porque se encontra 

0,63%, abaixo da taxa média vigente a época da celebração do pacto. 

Portanto, é improcedente o pedido de limitação da taxa de juros do 

contrato celebrado entre as partes. Sobre o pedido de letra “E” (exclusão 

de todas as taxas, tarifas e demais encargos cobrados ilegalmente), como 

já salientado inicialmente, o Autor não apontou quais são as taxas, tarifas 

e demais encargos que supostamente foram cobrados ilegalmente, ou 

seja, não os controverteu, sendo vedado a este magistrado reconhecer, 

de ofício, da sua abusividade (Súmula 381 do STJ). Sobre o pedido de 

letra “F”, onde o Autor requer a exibição de inúmeros documentos, 

entendo que são impertinentes para a solução da presente lide, alias, caso 

apresentados, em nada mudaria o que foi aqui decidido, isso porque o 

contrato de nº 5734506, de ID nº 13931962, é mais que suficiente para se 

averiguar os encargos aqui controvertidos (capitalização dos juros e 

limitação dos juros em 12% a.a.). No que tange ao pedido de depósito 

judicial do valor que entende devido e o de o abatimento/devolução dos 

supostos valores pagos indevidamente ou a maior, esses merecem a 

mesma sorte, ou seja, devem ser liminarmente julgados improcedentes, 

tendo em vista que a causa de pedir deriva da pretensão revisional, que 

contraria entendimento adotado em sede de julgamento de recurso 

repetitivo e em Súmula do STJ. Assim, também é cabível a esses pedidos o 

julgamento de improcedência liminar. Por fim, com relação ao pedido de 

tutela antecipada formulado pelo Autor, esse fica prejudicado, pois, não 

havendo o que revisar no contrato, não há como impedir a inscrição de 

seu nome em cadastros de inadimplentes, nem como lhe restituir a posse 

do veículo apreendido, não havendo como evitar que o credor busque as 

medidas que lhe são conferidas pela Lei para receber o crédito que lhe é 

devido. Diante do exposto, com fundamento no artigo 332, incisos I e II do 

CPC, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos do Autor, e nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, declaro resolvido o mérito do 

processo. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

ficando sua exigibilidade condicionada ao disposto no artigo 98, §3º, do 

CPC, eis que defiro a ele os benefícios da justiça gratuita. Sem honorários 

de sucumbência, tendo em vista a ausência de atuação do advogado da 

parte contrária. Após o trânsito em julgado, nos termos do § 2º, do artigo 

332 do CPC, intime-se a Ré, dando-lhe ciência do trânsito em julgado desta 

sentença. Interposta apelação, façam-me conclusos os autos para o juízo 

de retratação, momento em que a Ré será citada para os fins do artigo 

332, § 4º, do CPC. P.R.I.C. Sinop/MT, 21 de setembro de 2018. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006405-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA CLACI WEIMANN FEIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006405-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALDA CLACI 

WEIMANN FEIX Vistos, etc... Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda, ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com 

fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra Alda Claci Weimann Feix. 

Antes mesmo do recebimento da inicial, o Autor requereu a desistência da 

ação, informando que a Ré quitou o débito, ID. 14235383. Diante disso, e 

considerando que a Ré sequer foi citada, homologo por sentença o pedido 

de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual restrição 

determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o trânsito 

em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se os autos. 

P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009242-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ERASMO ROBISON FURTADO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1009242-11.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

ERASMO ROBISON FURTADO DA SILVA RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc... ERASMO 

ROBISON FURTADO SILVA ingressou com a presente “AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA/INAUDITA ALTERA PARTE” contra BV FINANCEIRA S/A CIF. 

Relatou que em 02/05/2017, celebrou junto a Ré um contrato de 

financiamento para aquisição de um veículo, sendo-lhe disponibilizado o 

valor líquido de R$ 29.128,77 (vinte e nove mil cento e vinte e oito reais e 

setenta e sete centavos), para ser quitado em 48 (quarenta e oito) 

parcelas de R$ 988,74 (novecentos e oitenta e oito reais e setenta e 

quatro centavos). Disse que “por conta dos elevados valores e ilegais 

encargos contratuais não amparados pela legislação vigente”, não 

consegue mais manter os pagamentos decorrentes do pacto, e que, 

visando preservar seu nome, tentou, sem sucesso, uma composição junto 

a Ré. Afirmou que, conforme laudo anexo, ficou constatada a 

capitalização dos juros compostos, ou seja, ocorreu a prática do 

anatocismo, decorrente do “sistema adotado pela Ré e da tabela PRICE”, e 

que nos termos do artigo 1º, § 7º, da Resolução nº 3.517/07, os cálculos 

dos custos aplicados aos contratos podem ser revistos a qualquer tempo; 

que em razão da capitalização dos juros, houve um crescimento 

exponencial do saldo devedor, sendo que, ao final de 12 (doze) meses, a 

taxa de juros capitalizados alcançou o percentual de 29,843%, em apenas 

um ano; que ao aplicar o sistema GAUSS, a prestação justa seria de R$ 

810,61 (oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos), e não R$ 

988,74 (novecentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos). 

Sustentou que, em razão a aplicabilidade do CDC, deve ocorrer o controle 

da abusividade nas relações contratuais, e que no caso dos autos, a Ré 

se aproveitou das diferenças próprias da relação de consumo para se 

enriquecer ilicitamente, portanto, plenamente admissível à revisão das 

cláusulas do contrato com a consequente nulidade “daquelas tidas como 

abusivas, não se cogitando de prevalência do princípio da PACTA SUNT 

SERVANDA, acrescentando custos adicionais ao contrato, como TAXAS, 

e TARIFAS NÃO CONTRATADAS, EMISSÃO DE CARNÊ, BOLETO E 

TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO”. Discorreu sobre a “TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DE NATUREZA ANTECIPADA”, consignando 

que o fundado receio consiste nos seguintes aspectos: “a) Em 

decorrência da perda do poder aquisitivo por força de alto valor acrescido 

de juros a qual fica submetido o autor; b) Induvidoso será o abalo de 

credito que terá na hipótese de ser inscrito no cadastro de devedores 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito; c) Na hipótese de ação 

judicial que venha ser promovido pelo réu, por conta dos valores ora 

discutidos”, e que fumus boni iuris se caracteriza pelos seguintes 

aspectos: “a) Pela procedência do pedido para não causar maior prejuízo 

e ou enriquecimento da outra parte pela hipossuficiência, b) Que a 

requerida se abstenha de promover a busca e apreensão de seu veiculo, 

garantido a posse ao Requerente, tendo em vista que este não está em 

mora com o contrato em questão. c) Seja consideradas nulas as TAXAS, 

e TARIFAS NÃO CONTRATADA, EMISSÃO DE CARNÊ, BOLETO E TARIFA 

DE ABERTURA DE CRÉDITO.” Ao final requereu a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita; o deferimento da “TUTELA ANTECIPADA”, 

para que seu nome não seja inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, 

bem como para se manter na posse do veículo, sendo, ainda, autorizado o 

depósito do montante que entende devido; que seja “considerada nulas de 

forma liminar, as TAXAS, e TARIFAS NÃO CONTRATADAS, EMISSÃO DE 

CARNÊ, BOLETO E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO”; a expedição de 

ofícios para as entidades de manutenção de crédito e cartórios, para que 

se abstenham de incluir restrição em seu nome; a substituição do método 
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de amortização da tabela PRICE para a tabela GAUSS; a inversão do ônus 

da prova. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se 

de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA/INAUDITA ALTERA PARTE” proposta por ERASMO ROBISON 

FURTADO SILVA contra BV FINANCEIRA S/A CIF. De início, não resta 

dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor às 

Instituições Financeiras, tendo em vista que as partes se amoldam nos 

conceitos de consumidor (art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º, § 2º, do 

CDC), bem como pelo fato da edição da Súmula 297 do STJ, que preconiza 

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. MÉRITO. O imbróglio dos autos reside apenas em saber se é 

lícita a capitalização dos juros, bem como se a Tarifa de “EMISSÃO DE 

CARNÊ, BOLETO E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO”, isso porque 

somente esses encargos foram controvertidos pelo Autor. Sendo assim, 

conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 381), “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas”, consequentemente, fica o magistrado limitado ao que foi 

proposto na demanda (art. 141 do CPC), sendo vedado proferir decisão 

diversa da pedida (art. 492 do CPC), assim, somente serão analisados os 

encargos destacados no parágrafo anterior. Pois bem. Adianto, os 

pedidos do Autor devem ser julgados liminarmente improcedentes, em 

razão de contrariarem Súmulas do STF e STJ, bem como julgados 

proferidos sob o rito dos recursos repetitivos. De acordo com o art. 332 

do CPC, nas causas que dispensem a fase instrutória, como no caso em 

exame, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 

improcedente o pedido que contrariar: “I - enunciado de súmula do 

Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado 

em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito 

local.” No caso dos autos, o Autor busca o afastamento da capitalização 

mensal dos juros, em razão da utilização da “tabela PRICE, cuja equação 

matemática, soma juros sobre juros” (Id nº 15411255-Pg 03). Ocorre que o 

STF e o STJ já pacificaram, em julgamentos em sede de recursos 

repetitivos e em Súmulas, que a capitalização dos juros em contratos 

bancários celebrados após a vigência da Medida Provisória 2.170-36/01, 

ou seja, após 31/03/2000, é admissível. Com efeito, a controvérsia sobre a 

constitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/01, que permite a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31/03/2000, bem assim quanto à maneira de informar 

sobre a referida incidência, está superada, pois, no julgamento do REsp 

973.827/RS realizado na Segunda Seção do e. STJ, sob o rito do art. 

543-C do CPC, foram definidas as seguintes orientações: “CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E 

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170- 36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO (...) Teses para os efeitos do art. 543-C do 

CPC: - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um 

ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”(...)” (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, 

Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, data do 

julgamento 08/08/12, DJe 24/09/2012).” (Negritei) Ainda sobre a matéria, 

foram editadas as Súmulas 539 e 541 do e. STJ, in verbis: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “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.” Por sua vez, o E. STF reconheceu a constitucionalidade do 

art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/01, no julgamento do RE 592.377/RS, 

pelo rito do art. 543-B, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 

2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A 

UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO 

ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 

NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte 

está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a 

edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o 

escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a 

invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a 

inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que 

o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o 

tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a 

estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar 

estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a 

urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda 

mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo 

sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos 

passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 592.377/RS, Rel. para 

acórdão Ministro Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe: 20/03/15) Em razão 

desses julgamentos, é válida a cobrança de capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, 

data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/00 (em vigor como MP 

2.170-36/01), considerada constitucional e aplicável aos contratos 

bancários firmados por consumidores, mesmo que hipossuficientes. In 

casu, pode-se ver que o contrato foi celebrado em 02/05/2017 (Id nº 

15411267), razão pela qual se sujeita à MP 2.170-36/01, sendo, portanto, 

admissível à capitalização de juros inferior à anual, mesmo que decorrente 

da utilização da Tabela Price. Soma-se a isso, conforme entendimento do 

STJ, é suficiente para considerar pactuada a capitalização, que a taxa 

anual dos juros seja superior ao duodécuplo da mensal, o que ocorre no 

caso em exame, pois, conforme se verifica (Id nº 15411267), ao multiplicar 

a taxa mensal de 2,12% por 12 (doze), chega-se ao percentual total de 

25,44%, enquanto o da taxa anual contratada foi de 28,59% ao ano. 

Assim, é improcedente o pedido para afastar a capitalização dos juros. No 

tocante ao pedido de afastamento da Tarifa de “EMISSÃO DE CARNÊ, 

BOLETO E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO” (Pedido nº 4), não há 

motivos para manifestação, isso porque os referidos encargos sequer 

foram cobrados no contrato em discussão (ID nº 15411267 – Item 4 e 5), o 

que foi devidamente pactuado foi a TC – Tarifa de Cadastro, esta permitida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.251.331/RS), sendo, inclusive, sumulado 

tal entendimento pelo STJ, dando origem a Súmula 566. Veja-se: “Nos 

contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 

n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no 

início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” 

Ainda sobre o pedido de número “4” (“considerada nulas de forma liminar, 

as TAXAS, e TARIFAS NÃO CONTRATADA, EMISSÃO DE CARNÊ, 

BOLETO E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO, ora não contratadas pela 

Requerente”), como já salientado inicialmente, o Autor não apontou quais 

são as “TAXAS e TARIFAS NÃO CONTRATADAS”, apenas apontou as de 

emissão de carnê, boleto e abertura de crédito, que sequer foram 

contratadas, como já anteriormente pontuado, ou seja, não as 

controverteu, sendo vedado a este magistrado reconhecer, de ofício, da 

abusividades dos referidos encargos (Súmula 381 do STJ). No que tange 

ao pedido de depósito judicial do valor que entende devido (Pedido 3), 

esse merece a mesma sorte, ou seja, devem ser liminarmente julgados 

improcedentes, tendo em vista que a causa de pedir deriva da pretensão 

revisional, que contraria entendimento adotado em sede de julgamento de 

recurso repetitivo e em Súmula do STJ. Assim, também é cabível a esses 

pedidos o julgamento de improcedência liminar. Por fim, com relação ao 

pedido de tutela antecipada formulado pelo Autor, esse fica prejudicado, 

pois, não havendo o que revisar no contrato, não há como impedir a 

inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, nem como lhe 

garantir a posse do veículo, não havendo como evitar que o credor 

busque as medidas que lhe são conferidas pela Lei para receber o crédito 

que lhe é devido. Diante do exposto, com fundamento no artigo 332, 

incisos I e II do CPC, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

do Autor, e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, declaro resolvido o 

mérito do processo. Condeno o Autor ao pagamento das custas 

processuais, ficando sua exigibilidade condicionada ao disposto no artigo 

98, §3º, do CPC, eis que defiro a ele os benefícios da justiça gratuita. Sem 

honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de atuação do 

advogado da parte contrária. Após o trânsito em julgado, nos termos do § 

2º, do artigo 332 do CPC, intime-se a Ré, dando-lhe ciência do trânsito em 

julgado desta sentença. Interposta apelação, façam-me conclusos os 
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autos para o juízo de retratação, momento em que a Ré será citada para 

os fins do artigo 332, § 4º, do CPC. P.R.I.C. Sinop/MT, 21 de setembro de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000722-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEPINELLI MARTINS & PICHIONI MARTINS LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SALETE DA COSTA (EXECUTADO)

LIBELULA DESIGN E PERSONALIZACAO EM BRINDES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DAYANE VALARDAO (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1000722-62.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) carta(s) foi(foram) 

devolvida(s). Sinop-MT, 21 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

IVAN ROBERTO FRANCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1004869-34.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) carta(s) foi(foram) 

devolvida(s). Sinop-MT, 21 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006615-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EXECUTADO)

PEDRO JOSE SANGALETTI (EXECUTADO)

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EXECUTADO)

 

PROC. PJE 1006615-68.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para em cinco 

dias manifestar, tendo em vista que a(s) carta(s) foi(foram) devolvida(s). 

Sinop-MT, 21 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira 

(Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012359-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GILBERTO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012359-44.2017.811.0015 Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos pelo requerente (Id 10743809), alegando que houve 

obscuridade na decisão do Id 10540260, ao determinar a intimação do 

requerente para comprovar a hipossuficiência, uma vez que o requerente 

é apenas representante legal do Espólio de Wesley Santana Gomes, o 

qual é o responsável pelas despesas que envolvem o feito. DECIDO: 

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, 

conforme certidão do Id 10750552, nos termos do artigo 1.023 do CPC. 

Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados, por não existir qualquer 

obscuridade na decisão que determinou a intimação do requerente para 

comprovar a sua hipossuficiência, a fim de análise do pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita (Id 10540260). No ponto, o 

requerente é o representante do Espólio de Wesley Santana Gomes, autor 

da ação, responsável em demonstrar que a parte autora não possui 

condição de arcar com as custas e taxa judiciárias. Ademais, é 

conveniente destacar que o simples fato de figurar o Espólio no polo ativo 

não faz presumir a impossibilidade de recolhimento das custas e taxa 

judiciárias, condição que deve ser demonstrada. Diante do exposto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer 

contradição a ser sanada no decisum de Id 10540260, que permanece na 

integra tal como foi lançada. Ademais, faculto a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, corrigir o valor da causa, nos termos do artigo 292, 

inciso II, do CPC, uma vez que deve corresponder ao valor do contrato que 

pretende a rescisão ou de sua parte controvertida alegada na demanda. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. SCHOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELAINE CRISTINA SCHOR (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1001347-33.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, no valor de 

R$126,00 para o cumprimento do Mandado nos endereços abaixo 

transcritos, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” E.C.SCHOR & CIA LTDA ME: Rua das Castanheiras, 46, 

centro, em Sinop-MT e Rua das Castanheiras, 420, em Sinop-MT; ELAINE 

CRISTINA SCHOR: Rua das Castanheiras, 20, setor Comercial, em 

Sinop-MT. Sinop-MT, 21 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001573-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SATIO KAMITANI EIRELI - EPP (EXECUTADO)

NILSON SATIO KAMITANI (EXECUTADO)

ADRIANE MARIA TURANI KAMITANI (EXECUTADO)

 

PROC. PJE 1001573-38.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça: 

"Certifico eu, Oficial de Justiça Ricardo Monteiro Segrillo que, em 

cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos supra, compareci 

nos endereços constantes no mandado, bem como em um local 

denominado: Metalúrgica Mil, situada na Rua Colonizador Ênio Pipino; 

Bairro: Setor Industrial, próximo ao Supercenter, no Município e Comarca 

de Sinop/MT e lá estando: PROCEDI A CITAÇÃO DA PARTE RÉ Nilson Satio 

Kamitani Eireli - EPP, na pessoa de sua Representante Sra. Adriane Maria 

Turani Kamitani e Adriane Maria Turani Kamitani, oportunidade em que lhes 

dei conhecimento de todo o conteúdo do referido mandado e da Inicial, teor 

de Despacho/Decisão, bem como Advertências, na qual, ouvindo 

atentamente sua leitura e bem ciente ficado, exarou suas notas de ciente 

no anverso do mesmo e recebeu as contrafés que lhe ofereci; NÃO FOI 
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POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA PARTE RÉ Nilson Satio Kamitani, 

pois não o encontrei em nenhum dos endereços indicados, deixei recados 

com a Sra. Adriane, no entanto, não obtive nenhum retorno. Desta forma, 

devolvo o presente mandado para as devidas providências. Dou Fé." 

Sinop-MT, 21 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012771-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

SANDRA APARECIDA DAGHETTI DE BRITTOS (REQUERENTE)

GILNEI JOSE DAGHETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012771-72.2017.8.11.0015 Cuida-se de embargos à 

execução propostos por MECMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTRUTUTAS METÁLICAS LTDA, GILNEI JOSÉ DAGHETTI e SANDRA 

APARECIDA DAGHETTI DE BRITTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

alegando inépcia da inicial, falta de interesse de agir e falta de liquidez do 

título, ante a não comprovação da liberação do valor financiado aos 

embargantes, bem como ante a ausência de assinatura de duas 

testemunhas. Pugna seja excluída a cobrança cumulada de encargos 

moratórios e remuneratórios com a comissão de permanência; bem como 

anulada a cláusula de alteração de encargos financeiros e afastada a 

capitalização diária de juros. Assim, requereram a concessão do efeito 

suspensivo e a tutela provisória de urgência para exclusão/não inclusão 

do nome dos embargantes aos cadastros de inadimplentes, sob pena de 

multa diária. Juntaram os documentos dos Ids 10739642/10739672. 

DECIDO: Se tempestivos os embargos à execução, o que deverá ser 

certificado pela Gestora, RECEBO-OS para discussão. O artigo 919 do 

CPC prescreve que os embargos dos executados somente terão efeito 

suspensivo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo §1º do aludido dispositivo legal, a saber: a) relevância 

da fundamentação; b) risco manifesto de grave dano de difícil ou incerta 

reparação; c) desde que a execução esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficiente. No caso dos autos, não há que se falar em 

suspensão do processo executivo, uma vez que os requisitos previstos 

no art. 919, §1º, do CPC, não se apresentam preenchidos, pois, conforme 

se verifica nos autos da execução nº 1010931-27.2017.8.11.0015, o juízo 

não se encontra seguro, bem como não foi oferecida caução. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 

RECURSO PROVIDO. Como é cediço, em regra, os embargos à execução 

não possui efeito suspensivo; contudo, para que este seja concedido, 

além dos demais requisitos dispostos no § 1º do artigo 739-A do CPC, é 

necessária a existência de caução, penhora, ou depósito suficientes para 

garantir o juízo”. (AI 150029/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 

13/02/2015). Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito 

suspensivo aos embargos, nos termos do artigo 919, caput, do CPC, uma 

vez que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 919, §1º, do CPC, 

ante a ausência de garantia, na execução, por penhora e, nos presentes 

embargos, por caução. No tocante ao pedido de tutela de urgência para a 

exclusão ou não inclusão dos nomes dos embargantes aos cadastros de 

inadimplentes, o artigo 300 do CPC (Lei nº 13.105/2015) estabelece que a 

tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando os 

fundamentos do pedido dos embargantes, isto é, a inexigibilidade do título 

executado, uma vez que o embargado não era o responsável pela 

liberação do valor financiado e não comprovou que ocorreu a liberação do 

referido crédito aos embargantes, verifico ser imprescindível o 

contraditório e a ampla defesa do embargado. Dessa forma, não há como 

acolher o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura 

conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise exauriente dos 

fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório colhido em 

eventual instrução processual, o que é plenamente possível ante a clara 

dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. Posto isso, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência. Intime-se o embargado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do 

CPC/2015. Certifique a Gestora Judicial a não concessão do efeito 

suspensivo nos autos da execução. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007545-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON GIUVANI SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1007545+86.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça: "Certifico e 

dou fé, em cumprimento ao mandado, expedido pelo(a) MM(a). Juiz(a) de 

Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, que me dirigi ao 

endereço declinado, sito a Rua das Cambuquiras, nº. 548, Bairro Jardim 

Primavera, sede do município de Sinop MT e ai estando não logrei êxito de 

realizar a busca e apreensão determinada. No local, o Sr. João, afirmou 

ser o pai do devedor Elton Giuvani Souza, disse que o mesmo está 

viajando e não mora naquela casa. Informou ter conhecimento da 

existência do Pálio, placa JZH-4364, seu filho continua com ele, que está 

batido e em reforma em uma oficina no Bairro Residencial Safira, local 

onde também o localizador Donizete e o colega Oficial de Justiça, 

realizaram diligências e não encontraram o mesmo. Diante do exposto, 

devolvo o mandado a cartório para os devidos fins. O referido é verdade" 

Sinop-MT, 21 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008057-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON MARCELO NERVO (ADVOGADO(A))

SILVA RODRIGUES & CIA LTDA (AUTOR(A))

CLEBERSON RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADIS TERESINHA VENDRAME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008057-35.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS proposta por SILVA 

RODRIGUES & CIA LTDA ME e CLEBERSON RODRIGUES em face de 

GLADIS TERESINHA VENDRAME SLOMP, alegando que, em 21/10/2013, o 

segundo requerente celebrou com a requerida contrato de locação de 

imóvel, para fins comerciais, com prazo de 01 (um) ano, sendo renovado 

automaticamente pelas partes. Sustentam que, em 01/03/2017, foi firmado 

novo contrato de locação e que ambos os contratos previam que as 

construções e benfeitorias efetuadas no imóvel seriam ressarcidas ao 

locatário se, no prazo de 05 (cinco) anos, o imóvel fosse vendido ou 

solicitado o cancelamento do contrato, ficando, da mesma forma, a 

preferencia de compra do bem pelo locatário. Aduzem que, em maio de 

2018, a requerida enviou um documento de Distrato – Rescisão Contratual 

Consensual ao requerente, informando que o imóvel foi vendido para 

terceiro, para que desocupe o imóvel no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, ignorando o direito de preferencia e sem qualquer indenização das 

benfeitorias, que totalizam R$172.500,00 (cento e setenta e dois mil e 

quinhentos reais). Pugnam pela concessão da tutela de urgência para que 

seja mantido o locatário na posse do imóvel até o deslinde final da 

demanda, sob pena de multa diária, autorizando o depósito judicial dos 

aluguéis; bem como seja determinada averbação da existência da 

presente demanda as margens da matrícula do imóvel, registrada sob nº 

1.407 do CRI de Sinop/MT. DECIDO: O artigo 300 do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015) estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 

1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Com tais considerações, verifico, no caso vertente, 

que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores 
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para tanto, constantes do artigo 300 do CPC/2015. Analisando os 

documentos juntados à inicial, verifico que os requerentes não se 

desincumbiram de comprovar de forma satisfatória as alegações 

exordiais, tendo em vista que no Distrato – Rescisão Contratual 

Consensual não consta a assinatura da parte requerida (Id 14745220). 

Além disso, observa-se que não há qualquer informação no documento de 

que se trata de correspondência enviada pela requerida e recebida pelo 

requerente. Outrossim, através do documento Distrato – Rescisão 

Contratual Consensual não se pode afirmar a negativa da requerida em 

indenizar o requerente das benfeitorias realizadas no imóvel, conforme 

pactuado no contrato de locação, bem como que tenha ignorado o direito 

de preferencia do locatário em relação a compra do imóvel. Além disso, 

não restou demonstrado o perigo de dano, tendo em vista que não há 

qualquer ameaça pelo suposto terceiro adquirente do imóvel em relação à 

posse do bem exercida pelo requerente, razão pela qual, faz-se 

necessário o contraditório para se constatar o direito dos requerentes. 

Nesse sentido: “OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA 

SISTEMA RENAJUD PARA POSTERIOR APREENSÃO – TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de 

urgência, o que não se verificou na espécie.” (TJMT – AI 

1011870-52.2017.8.11.0015 – Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Posto isso, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. De outro lado, embora tenha a parte 

autora manifestado desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, segundo artigo 334, §4º, inciso I, CPC, é necessária a 

manifestação de ambas as partes para que seja dispensada referida 

solenidade. Portanto, nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência 

para tentativa de conciliação para o dia 08/11/2018, às 13 horas, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo os 

requerentes na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Por fim, 

intime-se a parte autora para juntar o contrato de locação celebrado em 

01/03/2017 legível, tendo em vista que o apresentado nos autos se 

encontra com partes ilegíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002475-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS (RÉU)

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID n. 13287825 foi protocolada no 

prazo de lei. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 21 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001878-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS CARDOSO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EMBARGADO)

VALMIR ANTONIO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001878-85.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

embargada não restituiu em juízo o bem apreendido, no prazo de trinta dias 

que lhe foi concedido, defiro o pedido do embargante para o fim de 

determinar a intimação pessoal do fiel depositário (Hildebrando José Pais 

dos Santos) para proceder a restituição EM JUÍZO da pá carregadeira, 

modelo 924H, ano 2010, marca Caterpillar, série nº CAT0924HJKLN00857, 

nas mesmas condições e estado de conservação em que recebeu a 

máquina, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou depositar o seu valor 

em juízo, no montante estimado pelo embargante (R$ 265.000,00 – 

duzentos e sessenta e cinco mil reais), advertindo-o de que o 

descumprimento caracterizará ato atentatório à dignidade da justiça, nos 

termos do artigo 161, parágrafo único, do CPC, aplicando-se multa de até 

20% do valor da causa, além de responsabilização civil e criminal. De igual 

forma, fica a empresa embargada advertida de que, não havendo 

cumprimento desta decisão, será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, com aplicação de multa de até 20% do valor da causa, 

conforme dispõe o artigo 77, § 2º, do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, intime-se o embargante para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação à contestação e os documentos apresentados. Em seguida, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012491-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIS BELLINCANTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO Residencial 

Jequitibás, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 21 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000766-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR (ADVOGADO(A))
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ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE JOVELINO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000766-81.2018.8.11.0015 Intime-se o requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição e 

documentos dos Ids 13820392/13820460. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002372-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA (EXECUTADO)

EMPORIO DAS EMBALAGENS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1002372-18.2016.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, NO VALOR 

DE R$126,00 para o cumprimento do Mandado nos endereços abaixo 

descritos, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” EMPÓRIO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP, endereço: Av. 

dos Jacarandás, 1457, Jd. Botânico, em Sinop-MT e Av. dos Jacarandás, 

2457, Jd. Botânico, em Sinop-MT; FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA, 

endereço: Rua dos Buritis, 1403, quadra 2, lote 08, Jd. Maringá II, em 

Sinop-MT. Sinop-MT, 21 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009572-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA ROCHA (REQUERIDO)

 

PROC. PJE 1009572-42.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para manifestar 

em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça: "Certifico eu, Oficial de 

Justiça Ricardo Monteiro Segrillo que, em cumprimento ao respeitável 

mandado extraído dos autos supra, compareci no endereço constante no 

mandado: Rua das Nogueiras nº. 519; Bairro: Centro, no Município e 

Comarca de Sinop/MT e lá estando: NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

BUSCA E A APREENSÃO DO BEM INDICADO NO MANDADO, NEM A 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA Marcos Pereira Rocha, pois não os 

encontrei neste endereço. O local trata-se do Escritório de Advocacia do 

Dr. Marcos Levi Bervig, na qual a funcionária da recepção afirma que a 

Parte Requerida não pertence aquele endereço, que não o conhecem e 

nem sabem informações a seu respeito e nem do veículo objeto desta 

busca. Desta forma, devolvo o presente mandado para as devidas 

providências. Dou Fé." Sinop-MT, 21 de setembro de 2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 243170 Nr: 13995-33.2015.811.0015

 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: JOSÉ GERALDO GONÇALVES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 13995-33.2015.811.0015 – Código: 243170

ESPÉCIE: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

C i v i l - > P r o c e d i m e n t o s  R e g i d o s  p o r  O u t r o s  C ó d i g o s , 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: JOSÉ GERALDO GONÇALVES FRANCO

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: (...) O Requerente JOSÉ GERALDO GONÇALVES 

FRANCO, casou-se em 26/03/1980, no município de São Miguel do 

Iguaçu/PR, vindo a se divorciar no ano de 2009, sob a matrícula de nº 

086991 01 55 1980 2 00008 101 0003168 99, lavrada em 26/03/1980, no 

Ofício Extrajudicial de Registro Civil das Pessoas Naturais de São Miguel 

do Iguaçu-PR. Recentemente o requerente precisou fazer seu Registro 

Geral (RG) pois não o possui, e seus demais documentos estão 

danificados em razão do decurso do tempo e uso. Ao ser analisado seu 

assento de casamento para fazer seu RG, a atendente lhe disse que a 

cidade constante na sua certidão de nascimento não existia, assim, 

somente nesse momento o Requerente observou que a sua naturalidade 

constante no assento, BALISA-MG, estava errada, pois é natural de 

MONTES CLAROS-MG, consoante comprovam os demais documentos 

anexos (CTPS, Certificado de Dispensa de Incorporação, Inscrição do 

PIS/PASEP). Assim, faz-se necessário a correção de tal equívoco para 

prosseguir com a realização dos demais documentos, estes que facilitarão 

o acesso do requerente aos mais diversos serviços sociais, e o exercício 

de seus direitos, sempre levando em consideração o princípio da 

dignidade humana. Logo, deve constar na naturalidade do Sr. José 

Geraldo Gonçalves Franco a cidade de MONTES CLAROS-MG e não 

BALISA-MG. (...) REQUER - Seja julgado procedente o pedido 

determinando a retificação do Assento de casamento do requerente junto 

à matrícula bº 086991 01 55 1980 2 00008 101 0003168 99, lavrada em 

26/03/1980, no Ofício Extrajudicial de Registro Civil das Pessoas Naturais 

de São Miguel do Iguaçu-PR, devendo-se constar no assento a correta 

naturalidade do requerente, MONTES CLAROS/MG, expedindo-se o 

competente mandado de retificação à serventia extrajudicial.

DECISÃO/DESPACHO: (...) Expeça-se edital com prazo de 30 (trinta) dias, 

para conhecimento de terceiros. Após, manifeste-se o autor, em 10 (dez) 

dias. Intimem-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Joanir Costa 

Leite Rondon - Técnica Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 18 de setembro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 292913 Nr: 4000-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI BRITO, VICTOR 

FANTINATTI DE BRITO, BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dia:

 a) juntar cálculo atualizado do débito;

b) efetuar o pagamento de TRÊS diligências do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação no BAIRRO JARDIM MARINGÁ, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta 

precatória será devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 10631 Nr: 117-08.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CHERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMEGA - TRANSPORTADORA E COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA, JOSÉ FONSECA DOS SANTOS, ISMAEL SOARES 

MODOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado de Avaliação no BAIRRO (a ser 

informado pelo autor onde poderá o oficial de justiça localizar os bens 

para fazer a nova avaliação), devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 252844 Nr: 19743-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R COMERCIAL AGRICOLA, RUDIAR RIVERO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça,no valor de R$84,00 para o cumprimento do Mandado nos 

BAIRROS Jardim das Itaúbas e Jardim Primavera , devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 185727 Nr: 6876-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VIERA DOS SANTOS - ME, DIEGO 

VIERA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 6876-89.2013.811.0015

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A

EXECUTADO(A,S): DIEGO VIERA DOS SANTOS - ME e DIEGO VIERA DOS 

SANTOS

CITANDO(A,S): Executados(as): Diego Viera dos Santos, Cpf: 

02610669194 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua das Braunas , Nº 

137 Ou Nº 192, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Sinop-MT

Executados(as): Diego Viera dos Santos - Me, CNPJ: 13702427000183, 

brasileiro(a), Endereço: Avenida dos Ingas Esquerda Com A Avenida das 

Mangueiras Nº 2272,, Bairro: Jardim Imperial, Cidade: Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/06/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 11.607,49

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, bem como, ainda, de que 

poderá independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

RESUMO DA INICIAL: BANCO BRADESCO S.A, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 60.746.948/0001-12, com sede na 

Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, CEP 06029-900, na cidade de Osasco – 

SP, com endereço eletrônico intimação.braadv@ernestoborges.com.br, 

vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por meio dos 

Advogados infra assinados, que recebem as intimações em seu escritório 

profissional no endereço constante do rodapé desta, com fulcro nos 

artigos 26 e seguintes da Lei n 10.931/04, propor EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL, em face de DIEGO VIEIRA DOS SANTOS ME, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 461 de 584



13.702.427/0001-83, com sede à Rua Avenida Governador Júlio Campos, 

589, Setor Comercial, CEP 78550-286, Sinop/MT e DIEGO VIEIRA DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF n. 

026.106.691-94, residente e domiciliado à Rua Baraúnas, 137 ou 192, 

Jardim das Palmeiras, CEP 78552-045, Sinop/MT, pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos. O exequente é credor dos executados na 

importância de R$ 11.607,49, representada pela Cédula de Crédito 

Bancário Empréstimo – Capital de Giro, celebrada em 25/10/2011, para 

pagamento em 36 prestações, mensais e consecutivas, vencendo-se a 

primeira em 25/11/2011 e a última de 25/10/2014. Consoante se infere nos 

documentos, os executados deixaram de adimplir com o pagamento a 

partir da prestação vencida em 25/10/2012, tornando-se devedores do 

principal e dos acessórios que importam até o vencimento na quantia de 

R$ 11.008,14, que devidamente perfaz o montante de R$ 11.607,49 (onze 

mil, seiscentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Protesta provar 

o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, 

especialmente pelo depoimento pessoal do executado, oitiva de 

testemunhas, perícias e juntada de outros documentos que se fizessem 

necessários. Por fim, requer que todas as intimações e publicações sejam 

realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO 

CHAGASCORREA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A e CRISTIANA 

VASCONCELOSBORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A, sob pena de 

nulidade. Atribui à causa o valor de R$ 11.607,49 (onze mil, seiscentos e 

sete reais e quarenta e nove centavos).

 Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva - Analista Judiciário, digitei.

 Sinop - MT, 19 de setembro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 91238 Nr: 8596-04.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO SIMAO 

LTDA, WAGNER SIMAO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, 

MARCELO PESSOA - OAB:MT 6734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dia, INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DOS EXECUTADOS(uma vez 

que o endereço constante data do ano de 1996 ), e efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado nos BAIRROS a serem informados , devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 114747 Nr: 7640-17.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL MOTO CENTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar no prazo de 5 dias, 

requerendo o que entender de direito diante dos termos da certidão do 

oficial de justiça a seguir transcrita: Certifico que compareci a Rua das 

Camélias 487 Jd Maringa e deixei de proceder a PENHORA em virtude que 

no referido endereço funciona um escritório de Advogacia do Sr. Marcio 

Cristiano Cabral e no local não foi encontrado nenhum bem pertencente a 

Cabral Moto Center Ltda a ser penhorado. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 189119 Nr: 10442-46.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VONEI BARP SERVIÇOS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, sobre documentos de fls. 115 A 121, bem como para 

efetuar o recolhimento de duas diligências para cumprimento do mandado 

de avaliação e intimação do executado da penhora e avaliação, a ser 

cumprido no endereço: Av. dos Tarumãs, 2099, esquina com Av. dos 

Ingás, Jd. Paraíso, em Sinop-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79497 Nr: 7888-85.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇONOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO 

LTDA, GERNEVAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Exequente para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

manifestar nos autos acerca da devolução das cartas de citação , com as 

alíneas "mudou-se" e "ausente". E caso manifeste no sentido de que sejam 

citadas por meio de oficial de justiça que recolha as diligências e o preparo 

de carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 334856 Nr: 12698-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI JOSÉ GRASSELI, ANTÔNIO AECIO 

LEMES DOURADO, EXATA CONSULTORIA ECONTABILIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN 

- OAB:4.367-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B/MT

 INTIMAÇÃO dos REQUERIDOS do despacho que segue abaixo transcrito: 

"Designo audiência de inquirição das testemunhas para o dia 23/10/2018, 

às 14h00min.

Tendo em vista que trata-se de testemunha arrolada pelo Ministério 

Público, a intimação deverá ser feita pela secretaria, através de 

correspondência. Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 248562 Nr: 17436-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANCHONETE E RESTAURANTE TARUMÃ, 

DAVID POSPIECHA, ROMANA LIVRADA ROMEIRA MOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 
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MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: Retor Residencial 

Sul, em Sinop-MT, tendo em vista que a carta não foi recebida 

pessoalmente pelo requerido, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175104 Nr: 10657-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERTRUDES FERNANDES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL RIBEIRO 

DE PAULA - OAB:6285, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 147 a 152 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EXECUTADA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210600 Nr: 11474-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32909/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00, referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Citação, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 5718 Nr: 759-73.1999.811.0015

 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: COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SINOP 

LTDA, A. J. RORATO & CIA LTDA, MÓVEIS CARRARO S/A-REP. LEGAL, 

GE DAKO S/A- Rep. legal, ACEBLAS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS MOVELAR LTDA, QUALITY INDÚSTRIA COMÉRCIO 

DE PRODUTOS ELETROMECÂNICOS LTDA, SANYO DA AMAZÔNIA 

S/A-rep. legal, MADSON ELETROMETALÚRGICA LTDA, INDÚSTRIA DE 

MÓVEIS DE AÇÃO NOBRE V. G. LTDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS 

FEITAL LTDA, MÓVEIS CASA VERDE LTDA, MÓVEIS GERMANI LTDA, 

VANEFLEX INDÚSTRIA COMÉRCIO ESTOFADOS LTDA, BANCO ITAÚ S/A, 

BANCO DO BRASIL S.A., ZAN SPUNC INDÚSTRIA DE ESPUMAS LTDA, 

ODAIR JOSÉ DA SILVA MÓVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, DÉCIO VANDERLEI NOGUEIRA - OAB:, ELIAS MANOEL 

DOS SANTOS - OAB:163.712/SP, FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, FLÁVIO NORBERTO VETORAZZI - OAB:141.895/SP, 

GRAZIELA JAFET NASSER GOULART - OAB:63.897/SP, HENEI 

RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT, JOÃO ALBERTO 

GODOY GOULART - OAB:62.910/SP, JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, RICARDO VIEIRA DA SILVA - OAB:125.890/SP, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 5718 Compulsando atentamente os autos verifico que, em 

25/04/2005, foi decretada a falência da empresa Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Sinop Ltda – CGC/MF n.º 37.479.482/0001-14, nos 

moldes da decisão exarada às fls. 136/140.Entretanto, verifica-se que o 

referido comando judicial não foi integralmente cumprido até os dias de 

hoje. Isso porque, sequer houve a intimação do falido para apresentação 

da relação nominal dos credores, com a especificação de seus 

endereços, valor do débito, natureza e classificação, sendo que, somente 

após o aporte de tal relação aos autos é possível a expedição do edital 

mencionado no parágrafo único, do artigo 99, da Lei n.º 11.101/2005, para 

fins de contagem do prazo de habilitação dos créditos (art. 7º, §1º, da Lei 

n.º 11.101/2005). Feitas tais considerações, intime-se a empresa falida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, aporte aos autos a relação de 

credores com a indicação de seus endereços, bem como do valor, 

natureza e classificação e dos valores devidos, sob pena de 

desobediência (artigo 99, inciso III – Lei n.º 11.101/2005). Após, a 

devedora deverá providenciar a publicação do edital contendo a lista de 

credores e a sentença declaratória de falência no órgão oficial, em 

atenção ao disposto no parágrafo único, do artigo 99, da Lei n.º 

11.101/2005. Outrossim, certifique a Sra. Gestora o cumprimento de todos 

os itens da sentença de fls. 136/140.Por fim, desentranhe-se os petitórios 

de fls. 357/361 e fls. 374/376, uma vez que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica deve ser anotado no 

distribuidor. Proceda a Sra. Gestora de acordo com o artigo 1.228 da 

CNGC.Intimem-se.Sinop/MT, 10/04/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 320066 Nr: 3103-60.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO JARDIM BOTÂNICO, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 
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diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta 

precatória será devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 153231 Nr: 1266-14.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA - OAB:OAB/SP 

23569, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO CAMPING CLUB, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1012274-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS (ADVOGADO(A))

WILSON CLAUDIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUZIVALDO PIRES DE SOUZA (AUTOR(A))

LETICIA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1012274-58.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

LUZIVALDO PIRES DE SOUZA, LETICIA FERREIRA DE SOUZA RÉU: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c revisão de contrato 

com pedido de tutela de urgência que Luzivaldo Pires de Souza e Letícia 

Ferreira de Souza movem contra Banco Bradesco S/A. A inicial foi 

recebida pela decisão ID 10577449, onde foi deferido o pedido de tutela de 

urgência a fim de suspender o procedimento expropriatório do imóvel de 

propriedade dos requerentes, a qual foi reformada pelo acórdão ID 

13341923, onde foi determinado o prosseguimento do procedimento 

expropriatório. Por fim, os autores compareceram em juízo através da 

petição ID 15478819 informando que se dirigiram ao Banco Bradesco para 

“levantar o débito a fim de apresentarem proposta de quitação”, sendo 

surpreendidos com a notícia de que o imóvel estava sendo leiloado, sendo 

que a primeira hasta ocorreu em 20/09/2018 e a segunda ocorrerá em 

26/09/2018. Esclarecem que jamais foram comunicados do leilão, razão 

pela qual requerem lhes seja deferida “tutela cautelar de urgência 

incidental” a fim de suspender o referido certame. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Conforme narrado na petição ID 15478819, os requerentes não 

foram devidamente notificados acerca do dia, hora e local do leilão do 

imóvel objeto da presente ação. A Lei nº 9.514/97 que regulamenta a 

matéria dispõe em seu art. 27 e parágrafos, que após a consolidação da 

propriedade fiduciária do imóvel em nome do credor, este deve promover 

leilão público do imóvel no prazo de 30 dias, intimando-se o devedor 

acerca do dia, hora e local dos leilões através de correspondência dirigida 

aos endereços constantes no contrato e endereço eletrônico. Em que 

pese neste momento processual não vislumbrar a prova inequívoca do 

alegado, deve se dar guarida à afirmação de que os requerentes não 

foram devidamente notificados acerca do leilão do imóvel, até porque 

impossível a prova negativa, devendo o leilão ser suspenso até que o 

requerido comprove nos autos se cumpriu ou não o disposto no art. 27, § 

2º-A da Lei nº 9.517/97, pois a manutenção do certame pode acarretar em 

dano irreversível. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO 

DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/1966. 

LEILÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que o mutuário deve ser 

pessoalmente intimado do dia, hora e local da realização do leilão do imóvel 

financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, sob pena de 

nulidade da praça, conforme disposto no Decreto-Lei 70/1966. 2. Agravo 

Regimental não provido. (AgRg no REsp 309.106/SC, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 24/03/2009) 

AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM 

OBRIGAÇAO DE FAZER, CONDENATÓRIA E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DO 

LEILÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA 

OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL À ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação de tutela 

pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. Assim, 

configurados, por ora, os pressupostos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, é de se manter a decisão de primeiro grau que deferiu o 

pedido de suspensão do leilão referente ao imóvel matriculado sob o nº 

80.768, do 2º CRI de Cuiabá-MT, até que seja investigada na origem, a 

imprescindibilidade ou não da notificação do devedor acerca do leilão do 

bem imóvel. (1001165-58.2018.8.11.0000. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO QUE SOBRESTOU 

REALIZAÇÃO DO LEILÃO MANTIDA – LIMITAÇÃO TEMPORAL/PECUNIÁRIA 

OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA – 

DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU 

RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A 

QUO – RECURSO DESPROVIDO. Afigura-se imprescindível a intimação 

pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, 

em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, ainda 

que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora. 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A imposição de multa diária, 

para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina 

obrigação de fazer, encontra respaldo legal nos Arts. 497 e 537 do Código 

de Processo Civil. O valor da multa fixado pelo Juízo a quo, ante a 

capacidade econômica da parte, em R$1.000,00 (um mil reais) 

considera-se apropriado e satisfatório para o caso concreto, não 

merecendo qualquer modificação ou limitação.O tribunal, ao julgar recurso, 

majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, 

§11º do CPC/2015. Não sendo arbitrada a mencionada verba pelo Juízo a 

quo, não há falar na majoração dos honorários advocatícios em sede 

recursal. (1011585-59.2017.8.11.0000. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Pelo exposto, defiro o 

pedido de tutela de urgência requerido na petição ID 15478819 para 
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determinar a imediata suspensão do leilão do imóvel objeto desta ação até 

que o banco/requerido comprove nos autos o cumprimento do disposto no 

art. 27, § 2º-A da Lei nº 9.517/97, sob pena de responder pelos danos a 

que vier dar causa. Intime-se a empresa Mega Leilões, ID 15478820, para 

que cumpra a presente decisão, sob pena de responder pelos danos a 

que vier dar causa. Intime-se o banco/requerido para que traga aos autos 

a prova de que cumpriu o disposto no art. 27, § 2º-A da Lei nº 9.517/97, 

bem como “os contratos que deram origem às Cédulas Rural Hipotecária 

sob nº 201405004, 201405134,201505008, 201505104 e 201505125, bem 

como, o contrato que deu origem à Cédula de Crédito Bancário nº 

237/0234/307323645 e seu respectivo aditivo”, no prazo de 15 dias, e em 

seguida, intimem-se os autores para que se manifestem sobre os 

documentos em cinco dias. Por fim, façam-me os autos cls. para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008908-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES ALVES (REQUERENTE)

ANA PAULA FINGER MASCARELLO (ADVOGADO(A))

DEBORA LEONILDA FONSECA RIFFEL (REQUERENTE)

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. F. S. (REQUERIDO)

J. V. F. D. S. (REQUERIDO)

K. E. F. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA TAINARA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1008908-74.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). 2. Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código 

de Processo Civil. O benefício compreende as isenções constantes no art. 

98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 3. Previamente à 

análise do pedido da tutela provisória, determino a realização de estudo 

psicossocial com os requerentes e as menores, devendo ser realizado 

pela equipe multidisciplinar desta Comarca, relatando tudo que for possível 

e necessário para conhecimento das condições de convivência dos 

menores, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Com a vinda do relatório, vistas ao 

Ministério Público. 5. Após, voltem-me imediatamente conclusos. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de 

setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009175-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO POLI FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA TAINARA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do 

Processo:1009175-46.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. 

Cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito >

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244769 Nr: 14931-58.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSE, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA SILVA 

CERVANTES - OAB:16607/E, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Trata-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS 

promovida por Taynara da Silva Engster, representada por sua genitora 

Alcina Alaide da Silva em face de Egino de Jesus Engster, devidamente 

qualificados nos autos.

 Requer a parte autora a guarda da menor Taynara da Silva Engster para 

si, eis que já esta sob sua a guarda fática, pugnando pela fixação de 

alimentos provisórios bem como pela procedência da ação, como fim de 

que seja o requerido condenado ao apagamento de alimentos no importe 

de 01 (um) salário mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) de todas as 

despesas extras. Juntou os documentos de fls. 11/23.

Recebida a inicial, não foi arbitrado novos alimentos em razão dos valores 

já fixados no autos código 161518, no percentual de 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo, sendo determinada a designação de audiência de 

tentativa de conciliação e a citação do requerido (fl. 24).

Em audiência tentada a conciliação restou infrutífera (fl. 35)

O requerido apresentou contestação, alegando sua incapacidade 

financeira de prestar alimentos no importe de 01 salário mínimo, propondo 

efetuar o pagamento mensal no valor correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo. Indicou ainda, que não se opõe à concessão da 

guarda em favor da requerente (fls. 36/38).

A parte autora apresentou impugnação, pleiteando o acolhimento do 

pedidos elencados na exordial (fls. 48/51).

O Ministério Público manifestou-se pelo julgamento do processo, com 

resolução de mérito (fls. 52/53).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No que se refere à guarda e direito de visitas, considerando que Taynara 

da Silva Engster atingiu a maioridade no curso do processo, razão pela 

qual, julgo extinto o pedido de regulamentação de guarda e visitas, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Com relação aos alimentos, consigno que, embora a Taynara da Silva 

Engster tenha atingido a maioridade no curso do processo, tal fato não 

afeta o deslinde do feito em relação à pensão alimentícia, visto que o 

dever de solidariedade decorrente da relação parental não cessa com a 

maioridade civil e, não havendo elementos que indiquem que a mesma não 

faz jus a percepção de pensão alimentícia, sua manutenção é medida que 

se impõe.

Contudo, as partes formularam acordo nos autos cód. 161518, no 

percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, devendo a 

verba alimentar em atraso, ou, a alteração do valor fixado a título de 

alimentos serem manejados em ação própria.

 Destarte, ante a maioridade civil da jovem Taynara da Silva Engster, 

afigura-se caracterizada a ausência de interesse processual, decorrente 

da perda superveniente do objeto da demanda, eis que ela está apta a 

praticar todos os atos da vida civil, não havendo qualquer motivo para 

discussão de sua guarda.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, de ofício, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271078 Nr: 10483-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAV, BKP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Lopes dos Santos - 

OAB:24.052, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

DÉRCIO ANTÔNIO VERGUTZ e BEATRIZ KREINER PEREIRA, ambos 
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devidamente qualificados, ajuizaram AÇÃO CONSENSUAL DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, requerendo seja 

reconhecida e dissolvida a união estável que afirmam terem mantido por 

aproximadamente 02 anos, iniciando-se em janeiro de 2013 a maio de 

2015, mediante homologação de acordo firmado quanto à guarda e 

alimentos da filha menor. Indicaram a inexistência de bens imóveis a 

partilhar e que os que guarneciam a residência já foram partilhados. 

Dispensam alimentos entre si.

A inicial veio acompanhada do termo de acordo, documentos pessoais, 

declarações de hipossuficiência e instrumentos procuratórios.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo realizado 

(fls. 35/36).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Por não haver necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento do 

feito.

A união estável é a convivência entre homem e mulher, de caráter notório 

e ininterrupto, com o objeto de constituir uma família. Diante disso, os 

requerentes pretendem ver reconhecida e dissolvida a união estável que 

afirmam ter mantido desde o ano de 2012.

A Constituição Federal, em seu art. 226, §3º, reconhece a união estável 

como entidade jurídica equiparada à categoria de ente familiar, garantindo 

proteção à união estável, independentemente da celebração do 

casamento:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

sua conversão em casamento.”

O Código Civil, assim dispõe:

“Art. 1723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Destarte, resta incontroversa a união estável havida entre as partes, bem 

como sua dissolução, já que afirmado por ambos na petição inicial.

Ademais, restaram resguardados os interesses da filha Ana Clara Kreiner 

Vergutz, vez que os requerentes acordaram quanto à guarda e alimentos.

Outrossim, declararam a inexistência de bens a partilhar e dispensaram 

alimentos entre si.

Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 3º, da Constituição 

Federal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, os termos acordados na exordial (fls. 04/10) e, 

consequentemente, reconheço a união estável que existiu Entre Dércio 

Antônio Vergutz e Beatriz Kreiner Pereira, pelo período indicado nos 

autos, bem como decreto sua dissolução. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas, vez que defiro o pedido de gratuidade da justiça. Cada parte 

arcará com os honorários advocatícios de seu patrono.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174554 Nr: 10000-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o lapso temporal decorrido desde o protocolo da petição 

de fls. 157/158, tal pedido restou prejudicado.

2. Não havendo questões pendentes, cumpra-se o item “3” da decisão de 

fl. 153.

3. Intime-se. Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 331902 Nr: 10720-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDA, JADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - 

OAB:22844/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Processe-se em segredo de justiça.

2. Preliminarmente, retifique-se a D.R.A, vez que a presente ação se trata 

de “Execução de Alimentos” e não de “ Cumprimento de sentença” como 

foi distribuída, procedendo-se a alteração da capa dos autos.

3. Defiro o requerimento de assistência judiciária, ante a afirmação da 

parte requerente de ser necessitada, declaração realizada sob a pena de 

pagamento do décuplo das custas judiciais. O benefício compreende as 

isenções constantes no art. 3º da Lei nº 1.060/50.

4. Cite-se o executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento das prestações da obrigação alimentar vencidas anteriores ao 

início da execução, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e, em especial, 

prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o 

débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução, em conformidade com o art. 528, “caput” e §

§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

5. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

6. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246971 Nr: 16488-80.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJ, MJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE FUHR - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISON LEANDRO DE 

ARAUJO - OAB:16662/O

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “on line” (fl. 

57) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. Neste 

sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CRÉDITO 

ALIMENTAR - URGÊNCIA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - 

PENHORA - SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE ATÉ O VALOR DO 

CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A penhora 

on line é um sistema inovador utilizado pelo poder judiciário, com apoio no 

art. 655 do CPC que dá preferência à penhora em dinheiro, para viabilizar 

de forma mais célere a garantia da execução, permitindo aos Juizes, 

através de solicitação eletrônica, bloquear instantaneamente as 

contas-correntes do executado. Contudo, a referida medida deverá ser 

utilizada de forma proporcional e razoável. Resta pacífico no Superior 

Tribunal de Justiça que após o advento da Lei nº11.382/06, não se faz 

necessário o esgotamento de outros meios para se proceder à penhora 

"on line", frente a expressa ordem prevista na nova disposição do art. 655 

do CPC. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.04.323401-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2014, 

publicação da súmula em 26/02/2014)

2. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “on line” via Sistema 

BACENJUD.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004909-16.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA DE NOVAIS (REQUERENTE)

SILVERIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ BOFF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JESSICA TAINARA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1004909-16.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Determino a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal solicitando 

informações sobre a existência de valores de PIS, FGTS e eventual saldo 

em conta corrente em nome do “de cujus” PAULA CAROLINE NOVAIS 

BOFF, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Oficie-se ao INSS solicitando-se 

informações acerca da existência de eventuais beneficiários do “de 

cujus”, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Após, intime-se a parte autora, por 

meio de seus advogados constituídos nos autos, para que, manifeste-se 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 5. Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 6. Ao final, voltem-me 

conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009302-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNY YASMIN CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DOS REMEDIOS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA TAINARA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1009302-81.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. 

Cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito >

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008149-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOTOLANI DA SILVA (AUTOR(A))

FLAMINIO VALERIO SPECIAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO(A) 

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP MT Numeração Única: 

1008149-13.2018.8.11.0015 Requerente: MARIA APARECIDA SOTOLANI 

DA SILVA Requerido: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outro 

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, 

devidamente representado pela Procuradoria Geral do Estado que esta 

subscreve, vem perante Vossa Excelência, requerer a juntada do OFÍCIO 

N.5039/2018/ASSEJUD/GSES/SES-MT em anexo. Na oportunidade, 

requer-se, ainda, que a parte autora seja intimada para fornecer a 

documentação especificada naquele documento, a fim de que seja dado 

pleno cumprimento à liminar. Termos em que se espera deferimento. 

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. CAIO VALENÇA DE SOUSA 

Procurador do Estado

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003104-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ZENIR MARIA PALMERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1003104-96.2016.8.11.0015; Valor causa: $20,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/[ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ZENIR MARIA PALMERO Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 21 de setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 205627 Nr: 7478-46.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO GRIFANTE, GRACIELA ALVES GRIFANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 90/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 274508 Nr: 12784-25.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À parte autora para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Município de Sinop às fls. 23 e 90/107, salientando que a parte requerida 

Estado de Mato Grosso, deixou de apresentar contestação embora 

devidamente citada, conforme fls. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 252314 Nr: 19513-04.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOMINGOS GUINDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - OAB:14007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 
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56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 53/69 e 75/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 180669 Nr: 1508-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DALLA VECCHIA BARROS, 

ALUISIO PEREIRA DE BARROS, APB - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ELÉTRICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora acerca da certidão 

de fls., 41, para que se manifeste nos presentes autos, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 180536 Nr: 1376-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora acerca da certidão 

de fls., 46, para que se manifeste nos presentes autos, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 82584 Nr: 31-51.2007.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO CARLOS BATISTA, MARIA CLAIR DE ALMEIDA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, 

SEBASTIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Wahlbrink - 

OAB:8830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 90/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 199011 Nr: 1827-33.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL C ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora acerca da certidão 

de fls., 23, para que se manifeste nos presentes autos, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 245357 Nr: 15382-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

FIRMINO NAVARRO, GERTRUDES FERNANDES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora acerca da certidão 

de fls., 19, para que se manifeste nos presentes autos, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 190492 Nr: 11958-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA DIGITAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

P/ ESCRITÓRIO LTDA - ME, MARIA LUCIA SPINELLI PRÁ, EVERTON 

GUSTAVO PRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora acerca da certidão 

de fls., 24, para que se manifeste nos presentes autos, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 245292 Nr: 15327-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIMARA SANCHES BORGES SOUZA, 

CELIMARA SANCHES BORGES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora acerca da certidão 

de fls., 15, para que se manifeste nos presentes autos, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 93766 Nr: 815-91.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, manifeste-se nos 

presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 271968 Nr: 11041-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 468 de 584



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DA SILVA BOGONY, FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo o Advogado da parte Autora para que se 

manifesti a cerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de dez dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 161612 Nr: 9208-97.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

TRIMARK LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, manifeste-se nos 

presentes autos, visto que a perita mesmo devidamente intimada, 

conforme fl. 1009, não se manifestou quanto á incumbência destinada a 

esta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271968 Nr: 11041-77.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DA SILVA BOGONY, FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo o Advogado da parte Autora para que se 

manifesti a cerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de dez dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 261281 Nr: 4459-61.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEUZA ALVES TRUGILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 183/196, o qual é 

TEMPESTIVO.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001242-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

ADAO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001242-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADAO ANTONIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 20 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012200-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA MORAIS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012200-04.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANA CRISTINA MORAIS DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - DEFIRO o prazo de 05 (cinco) 

dias para que a parte requerente justifique a ausência à audiência de 

conciliação (ID. 11631295), sob pena de extinção e arquivamento do feito; 

II – Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação do requerente, 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 20 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013042-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE ZANIN DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013042-81.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: CAROLINE ZANIN DA SILVA Vistos, etc. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos 

pelo art. 321 do Código de Processo Civil, emende a inicial, juntando aos 

autos título executivo, conforme artigo 784 do CPC/2015. Com a juntada do 

documento, conclusos à análise dos pedidos. Intime-se. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007052-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

THALITA BRAZAO GIMENES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007052-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: THALITA BRAZAO GIMENES 

REQUERIDO: SERGIO RICARDO EVANGELISTA Vistos, etc. I - Cite-se e 
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intime-se a parte reclamada, bem como, intime-se a reclamante da 

Audiência de Conciliação a ser Designada, conforme pauta 

pré-estabelecida; II- Advirto que, o não comparecimento da reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, o não comparecimento, implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da 

Lei n. 9.099/95). III- Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar em 5 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006522-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

ADMILSON DIONEI SABINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K.ALVES DOS SANTOS MENDES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006522-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADMILSON DIONEI SABINO 

REQUERIDO: K.ALVES DOS SANTOS MENDES & CIA LTDA - ME Vistos, 

etc. I - Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como, intime-se o 

reclamante da Audiência de Conciliação a ser Designada, conforme pauta 

pré-estabelecida; II- Advirto que, o não comparecimento do reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, o não comparecimento, implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da 

Lei n. 9.099/95). III- Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar em 5 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006370-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

RENATA CORREIA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006370-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENATA CORREIA DE MOURA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Intime-se a autora para que EMENDE 

A INICIAL, no prazo de 15 (quinze dias), juntando o extrato de consulta 

ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL/SCPC), que comprove que seu nome encontra-se 

negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial e análise 

da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005602-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VENILDA BILLIG (REQUERENTE)

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005602-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VENILDA BILLIG REQUERIDO: 

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. I - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, bem como, intime-se a reclamante da Audiência de Conciliação 

a ser Designada conforme pauta pré-estabelecida; II- Advirto que, o não 

comparecimento da reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). III- Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012324-33.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO AMANCIO DE MELO (EXEQUENTE)

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente, a fim de que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011084-77.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URANDI JOAO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C DOS SANTOS CAETANO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001213-40.2016.8.11.0015 REQUERENTE: TRANSPNEUS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - EPP REQUERIDO: C DOS SANTOS CAETANO - ME Vistos, 

etc. Acolho pedido da Autora, razão que DECIDO: 1- SUSPENDE-SE o feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias; 2. Ultrapassado o aludido prazo, o 

AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob pena de 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. 3. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011819-42.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PAIVA GALVAO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO os(as) advogados(as) da(s) 

parte(s) PROMOVENTE para que se manifeste acerca da certidão de ID: 

11053324.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012896-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UEVERTON JOCIEL DE OLIVEIRA SALES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 
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1012896-40.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: UEVERTON JOCIEL DE OLIVEIRA SALES Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012981-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO MOHR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012981-26.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: ROMILDO MOHR Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012138-10.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI DE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012138-10.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: KALUGA COMERCIO 

VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME EXECUTADO: ROSINEI DE SOUZA 

DA SILVA Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao SPC e 

SERASA, uma vez que, entendo, salvo melhor juízo, que deverá/poderá a 

parte diretamente realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão 

somente expedir uma CERTIDÃO DE DÍVIDA, o que desde já 

AUTORIZO/DETERMINO a expedição da referida certidão, pela Secretaria 

da Vara, caso seja requerido pela exequente. Serve a presente decisão 

como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO E CARTA 

PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012230-85.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FRANCISCA NOVAES (EXECUTADO)

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012230-85.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: ANTONIO MARCOS DE 

CARVALHO EXECUTADO: IRACEMA FRANCISCA NOVAES Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora requer o 

prosseguimento do feito, nos termos da exordial, porém, não especifica o 

pedido. Com efeito, decido: 1- INTIME-SE a exequente para manifestação, 

sobretudo, especificando o seu pedido, no prazo de 05 (dias), sob pena 

de arquivamento. Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004695-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LIMA FARIA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, acerca do teor da certidão juntada ao feito pelo Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011063-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON PEREIRA CORREA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, acerca da juntada do AR devolvido pela EBCT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013293-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDEIR PEREIRA (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013293-14.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento 

de sentença onde na ação de conhecimento a parte Autora fora 

condenada em litigância de má fé. Pois bem. Decido: 1. De proêmio 

DETERMINO que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo 

em vista a inversão dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE 

o executado (Autor na fase de conhecimento) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado (Autor na fase de conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a exequente (Requerida na fase de conhecimento) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Serve a presente como MANDANDO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010583-26.2013.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

L.M. COMERCIO DE CIMENTO LTDA (EXEQUENTE)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste, no prazo de 5 

(cinco) dias, acerca do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada 

aos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011951-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 

ME (REQUERENTE)

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011576-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA (ADVOGADO(A))

P. G. DE AGUIAR - ME (EXEQUENTE)

TATIELE ALBRING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO GOMES DE CASTRO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, devidamente intimado para cumprir voluntariamente 

a transação realizada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

executado quedou-se inerte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013559-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CORREA DE SOUZA (REQUERIDO)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013559-35.2015.8.11.0015 REQUERENTE: CLARO S.A. REQUERIDO: 

JOAO CARLOS CORREA DE SOUZA Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008988-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

VALDENICE APARECIDA GAIAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/10/2018 16:00. Sexta-feira, 21 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012213-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HUGO PELISSARI (EXEQUENTE)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANY MATEUS VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012213-03.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: PEDRO HUGO PELISSARI 

EXECUTADO: KATIANY MATEUS VIEIRA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Novo 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, CERTIFIQUE-SE que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005592-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

TATIANE APARECIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA SILVA CLEMENTE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE DA SILVA FURTADO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, acerca do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

RONNY PETERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRADESCO FINANCIADORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011379-12.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RONNY PETERSON DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO FINANCIADORA Vistos, etc. I - Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 
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meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001661-13.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA MARTINS 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos 

autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013621-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013621-41.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002863-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

THELMO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002863-25.2016.8.11.0015. REQUERENTE: THELMO SILVA GOMES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002659-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WENYOVANDER FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002659-78.2016.8.11.0015. REQUERENTE: WENYOVANDER FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para 

que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já 

autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011299-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SIDINEIA RIBEIRO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011299-48.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE SIDINEIA RIBEIRO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento 

de sentença onde na ação de conhecimento a parte autora fora 

condenada em litigância de má-fé. Pois bem. DECIDO: I - De proêmio, 

DETERMINO que a secretaria de vara promova ALTERAÇÃO dos POLOS, 

tendo em vista a inversão dos polos na presente fase processual; II – 

Ademais, em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. IV – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001160-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARTINEZ VARGAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 21 de setembro de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011852-66.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS PIARDI (EXEQUENTE)

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LEVI BERVIG (ADVOGADO(A))

MARCOS LEVI BERVIG (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013238-97.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELRI MOLINA ARGUELHO (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013238-97.2015.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da 

Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

RENALDO LOURENCO DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010865-59.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RENALDO LOURENCO DOS 

REIS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011118-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011118-47.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES FERREIRA 

FILHO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da 

Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos 

autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do 

presente feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução 

do julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011983-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON ANDERSON DE SOUZA ROSARIO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011983-70.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MAIKON ANDERSON DE 

SOUZA ROSARIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010932-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI (ADVOGADO(A))

SIDIMAR BIAZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010932-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SIDIMAR BIAZI REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAISA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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(REQUERIDO)

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000534-40.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DAISA APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002653-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVIANE ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002653-71.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VIVIANE ALVES CARVALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000057-17.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DANILA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001247-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001247-78.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO GOMES DE FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA ALVES FONCECA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001826-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA ALVES 

FONCECA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos 

da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

ANA MARIA MAGRO MARTINS (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000061-54.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROSELI NUNES DE AMORIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013616-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VALENTE BARBOSA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013616-19.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI VALENTE 

BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos 

autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013642-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

IVANIR LUIZ CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013642-17.2016.8.11.0015. REQUERENTE: IVANIR LUIZ CORREIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JHONATAN ROCHA SOUZA CARNEZELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000753-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JHONATAN ROCHA SOUZA 

CARNEZELLA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente o acordo lançado nos autos, sob pena de ter o montante 

da condenação acrescido de multa estipulada no acordo; II - Ultrapassado 

o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006648-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA (REQUERENTE)

WELLINGTON SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TAPURAH (REQUERIDO)

ANDRADE & HEEMANN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006648-24.2018.8.11.0015. REQUERENTE: WELLINGTON SILVA ROCHA 

REQUERIDO: ANDRADE & HEEMANN LTDA - EPP, MUNICIPIO DE TAPURAH 

Vistos, etc. Da análise atenta dos autos verifico que a parte requerida não 

fora citada/intimada em tempo hábil para comparecimento à audiência de 

conciliação, eis que a intimação ocorreu em 16/08/2018 (ID. 14937879) 

data em que a audiência conciliatória estava agendada (ID. 14783184). 

Sendo assim, a fim de não causar prejuízo às partes, DETERMINO: I – 

DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme 

critérios e pauta deste Juizado e INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; II – Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005494-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO (ADVOGADO(A))

ERNANI BIONDO LOURENCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENDERSON SCHEUER OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005494-68.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ERNANI BIONDO LOURENCO 

EXECUTADO: ENDERSON SCHEUER OLIVEIRA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito. 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, por meio do número de telefone indicado, bem como, INTIME-SE 

a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar 

o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido 

prazo, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que de direito. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007247-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA MARCARI (RÉU)

MARCO LUCIANO BARRETO (RÉU)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007247-94.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CENTRO EDUCACIONAL SUREC 

LTDA - ME RÉU: SANDRA APARECIDA MARCARI, MARCO LUCIANO 

BARRETO Vistos, etc. I – Considerando que já decorreu o prazo de 

suspensão, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

confira prosseguimento ao feito, requerendo, ao final, o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento; II – Após, decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação do requerente, façam-me os autos 

concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011588-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JAMES MICKAEL ALGAYER (REQUERENTE)

PATRICIA LOPES VARGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011588-66.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JAMES MICKAEL ALGAYER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I - De proêmio determino que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE 

a TEMPESTIVIDADE do recurso interposto; II – Se tempestivo, RECEBO O 

RECURSO INOMINADO; III - Considerando a alteração processual ocorrida 

no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo 

relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; IV - Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício; V - CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões 

e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que 

as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 

9099/1995; VI - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010899-05.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA (ADVOGADO(A))

CANDIDO & GARCIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA LEMELLE XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010899-05.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: CANDIDO & GARCIA LTDA - 

EPP EXECUTADO: TELMA LEMELLE XAVIER Vistos, etc. 1. DEFIRO a 

pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a constrição, 

INTIME-SE o executado, através de mandado, para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça 

procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, 

ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. Caso contrário, 

constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de 

propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Serve 

a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 

de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013225-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN (ADVOGADO(A))

LARISSA BRAGHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013225-64.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LARISSA BRAGHINI 

REQUERIDO: ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO Vistos, etc. Acolho o 

pleito formulado em mov. id. n° 13584863, razão pela qual suspendo o feito 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que a requerente diligencie, 

juntando aos autos o endereço atualizado da requerida, independente de 

nova intimação, sob pena de arquivamento do feito. Com a juntada do 

endereço, designe-se nova data para audiência de conciliação e 

cite-se/intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009503-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LUIZA SPANHOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO NUNES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009503-10.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MAIRA LUIZA SPANHOLI 

REQUERIDO: PAULO SERGIO NUNES PEREIRA Vistos, etc. Acolho o pleito 

formulado em mov. 14472967 , razão pela qual designe-se nova data para 

audiência e cite-se a requerida por meio do número de telefone indicado. 

Restando infrutífera a diligência, intime-se o autor para requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006108-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO (ADVOGADO(A))

POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006108-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: POSTO DE MOLAS NORTAO 

LTDA - ME REQUERIDO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS Vistos, etc. 

Acolho o pedido de aditamento formulado pelo autor em mov. id. n° 

15247015, tendo em vista que ainda não houve a triangularização 

processual. No mais, intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos o endereço atualizado do requerido, sob pena de 

arquivamento do feito. Com a juntada do endereço, designe-se audiência 

de conciliação e cite-se/intimem-se as partes para comparecimento. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005793-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

JOVELINO GHISLERI (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, diante da citação/intimação inexitosa da requerida.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013033-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KTRMOES FF INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMPONENTES 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCIANA MARIA FUZER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 
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1013033-22.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: KTRMOES FF INDUSTRIA DE 

AUTO PECAS E COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP 

EXECUTADO: RAJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP Vistos, 

etc. Tendo em vista que o Juizado Especial rege-se por procedimento 

próprio, sendo a conciliação princípio inafastável nos feitos que tramitam 

sob a égide do Juizado Especial, indefiro o pedido formulado em mov. id. n° 

10973714 e mantenho a audiência já designada nos autos. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008500-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

RONI FRUETT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA BORGES CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008500-20.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RONI FRUETT EXECUTADO: 

SILVA BORGES CONSTRUTORA LTDA Vistos, etc. Em que pese o pedido 

formulado pelo exequente em mov. id. n° 11677005, compulsando os autos 

verifico que há contradição com o teor da certidão anexada pelo Sr. Oficial 

de Justiça, onde o Sr. Maciel afirma que nada tem a ver com a empresa 

executada. Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos os documentos que comprovem que o mencionado 

Sr. Maciel é sócio da empresa executada. Após, conclusos para 

deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013479-71.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELITO STEFFEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013479-71.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

EXECUTADO: JOCELITO STEFFEN Vistos, etc. Em detida análise dos autos 

verifico que trata-se de execução de título extrajudicial, onde o executado 

foi devidamente citado, entretanto, diante da manifestação das partes 

quanto a possibilidade de acordo, fora determinada a realização de 

audiência de conciliação. Contudo, nas diversas oportunidades em que 

foram agendadas datas para realização da audiência conciliatória restou 

impossível a concretização do ato em razão da impossibilidade de 

intimação do executado, o qual mudou de endereço no curso do processo. 

Assim, considerando que houve a citação do executado há mais de dois 

anos, sem que neste período o mesmo tenha buscado o adimplemento do 

débito, entendo que insistir na realização da audiência de conciliação é 

medida infrutífera que apenas perpetuará o feito sem efetiva resolução. 

Diante do exposto, determino que se intime o exequente para que, no 

prazo de 05 dias requeira o que de direito ao prosseguimento da 

execução, sob pena de arquivamento do feito. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008507-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

THAISE SOUZA LEITE (EXEQUENTE)

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TERESINHA ZUCK DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008507-12.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: THAISE SOUZA LEITE 

EXECUTADO: ELIANE TERESINHA ZUCK DOS SANTOS Vistos etc. Em 

consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 

- Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao 

processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o 

devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.” Dessa forma, defiro pedido da autora, expeça-se edital 

para citação do executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do 

Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 21 

de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002381-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE JESUS FONTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS Processo nº. 1002381-77.2016.8.11.0015 

Exequente(s) Nome: KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 

LTDA - ME Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 1648, Sala 04 - Galeria 

Machado, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-220 Executado(s) 

Nome: SOLANGE DE JESUS FONTES Endereço: RUA DAS GÉRBERAS, 

310, - DE 264/265 AO FIM, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 

78550-384 Tipo de ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

Valor da causa $1,511.14 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop 

FINALIDADE DESTE EDITAL: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 3 (TRÊS) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuado o 

pagamento ou a nomeação de bens à penhora, proceder-se á ao arresto 

de bens. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159), onde consta que a executada possui com a 

exequente uma divida representada por títulos extrajudiciais, no valor de 

$1,511.14 referente à NOTA PROMISSÓRIA. DESPACHO: Vistos etc. Em 

consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 

- Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao 

processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o 

devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.” Dessa forma, defiro pedido da autora, expeça-se edital 

para citação do executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do 

Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop-MT, 

Sexta-feira, 21 de Setembro de 2018 KARINE DANIELLE RODRIGUES 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000267-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CELMER (REQUERENTE)

VINICIUS ROLIM DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ACAO CONTACT CENTER LTDA (REQUERIDO)

ALESSANDRA FERREIRA SENA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000267-68.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO CELMER REQUERIDO: 

OI S/A, ACAO CONTACT CENTER LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença em face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. Devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença, a 

parte executada apresentou impugnação, alegando a necessidade de 

suspensão do processo em razão do processamento da recuperação 

judicial. Nesse sentido, cumpre consignar que o crédito constituído nos 

autos diz respeito a crédito extraconcursal, uma vez que constituídos 

após a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2018), consoante já 

deliberado por este Juízo, através da decisão de ID. 14401590. A par 

disso, há orientação do juízo da recuperação judicial, através do Ofício nº 

613/2018/OF, no seguinte sentido: Os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. (destaque acrescido). Sobre o tema, é o entendimento dos 

tribunais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL 

TELECOM/OI. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido constituído o fato gerador após 

20/06/2016, não fica o crédito sujeito à recuperação judicial, devendo 

prosseguir o processo até a liquidação do valor do crédito, restando 

vedada a prática de quaisquer atos de constrição pelo Juízo de origem. 

“Com o crédito liquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito”. Orientações retiradas do AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS 

CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 613/2018/OF. PROVIDO O 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento nº 

70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 30/05/2018). Nesse 

mesmo viés: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O caso dos autos diz respeito a crédito 

extraconcursal, uma vez que a decisão em cumprimento transitou em 

julgado em 21/06/2016. Portanto, liquidado o valor do crédito, deverá o 

juízo de origem expedir ofício ao juízo da recuperação judicial 

comunicando a necessidade de seu adimplemento, o qual será pago 

através de depósito judicial pela recuperanda nos autos de origem, na 

ordem cronológica do recebimento, em conformidade com o Ofício nº 

613/2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de 

Instrumento nº 70078163532, Décima Oitava Câmara Cível. TJ-RS – AI: 

70078163532 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

30/08/2018). Sendo assim, faz-se necessário o PROSSEGUIMENTO do 

FEITO nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da 

Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos 

presentes autos é classificado em extraconcursal. Ademais, decorrido o 

prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à 

execução, como é o caso dos autos, deverá o Juízo da recuperação 

judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento do crédito. 

Dessa forma, considerando que o crédito é líquido e já ocorreu o lapso 

temporal para impugnação ao cumprimento de sentença, DETERMINO: I – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste 

aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; II – Após, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de pagamento dos créditos 

extraconcursais, objeto dos autos, remetendo cópia da sentença/acordão, 

bem como da presente decisão e da memória de cálculo; III – Determino, 

ainda, a SUSPENSÃO do feito, até que seja informada acerca da 

satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 20 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012788-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012788-23.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO SOUZA MOREIRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença em 

face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Devidamente intimada 

acerca do cumprimento de sentença, a parte executada apresentou 

impugnação, alegando a necessidade de suspensão do processo em 

razão do processamento da recuperação judicial. Nesse sentido, cumpre 

consignar que o crédito constituído nos autos diz respeito a crédito 

extraconcursal, uma vez que constituídos após a data do pedido de 

recuperação judicial (20/06/2016). A par disso, há orientação do juízo da 

recuperação judicial, através do Ofício nº 613/2018/OF, no seguinte 

sentido: Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. (destaque 

acrescido). Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. PROSSEGUIMENTO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido 

constituído o fato gerador após 20/06/2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. “Com o crédito liquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito”. Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018). Nesse mesmo viés: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O caso dos 

autos diz respeito a crédito extraconcursal, uma vez que a decisão em 

cumprimento transitou em julgado em 21/06/2016. Portanto, liquidado o 

valor do crédito, deverá o juízo de origem expedir ofício ao juízo da 

recuperação judicial comunicando a necessidade de seu adimplemento, o 

qual será pago através de depósito judicial pela recuperanda nos autos de 

origem, na ordem cronológica do recebimento, em conformidade com o 

Ofício nº 613/2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de 

Instrumento nº 70078163532, Décima Oitava Câmara Cível. TJ-RS – AI: 

70078163532 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

30/08/2018). Sendo assim, faz-se necessário o PROSSEGUIMENTO do 

FEITO nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da 

Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos 

presentes autos é classificado em extraconcursal. Ademais, decorrido o 

prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à 

execução, como é o caso dos autos, deverá o Juízo da recuperação 

judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento do crédito. 

Dessa forma, considerando que o crédito é líquido e já ocorreu o lapso 

temporal para impugnação ao cumprimento de sentença, DETERMINO: I – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste 

aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; II – Após, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de pagamento dos créditos 

extraconcursais, objeto dos autos, remetendo cópia da sentença/acordão, 

bem como da presente decisão e da memória de cálculo; III – Determino, 

ainda, a SUSPENSÃO do feito, até que seja informada acerca da 

satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 20 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012768-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALMOR ANTONIO TOMKIEL (EXEQUENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ORTIZ (EXECUTADO)

R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIGERACAO DE AUTOMOTORES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012768-20.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VALMOR ANTONIO TOMKIEL 

EXECUTADO: R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIGERACAO DE 

AUTOMOTORES EIRELI - ME, RONALDO ORTIZ Vistos, etc. Trata-se de 

petitório formulado pelo exequente, requerendo a citação por edital do 

executado, uma vez frustradas a tentativa por A.R e oficial de justiça (ID. 

14169969). Pois bem. Decido. De início, cumpre considerar o enunciado 

n.º 37 do FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em 

exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de Processo Civil, 

dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [...]. 

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Pelo exposto, considerando que 

já houve tentativa de citação da parte executada por oficial de justiça, 

DEFIRO o postulado retro e determino a EXPEDIÇÃO de EDITAL para 

CITAÇÃO da parte executada, devendo o mesmo ser afixado na sede do 

Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001032-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO DE FREITAS SOUSA (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001032-39.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE ORLANDO DE FREITAS 

SOUSA REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14940288 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 20 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO LOURENCO (REQUERENTE)

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000820-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO LOURENCO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o 

executado procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de mov. n.º 14659192 dos autos. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte 

executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do exequente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 21 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011010-57.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011010-57.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS 

EXECUTADO: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 

ME Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que 

o exequente fora devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito 

(Mov. 12195303), porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, consoante certidão de mov. 14056691. O artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que 

Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Sendo assim, competia principalmente ao exequente conferir 

prosseguimento ao feito, porém, este deixou transcorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os 

critérios que a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os 
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quais destaco a celeridade e a economia processual. O artigo 51 do 

mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.”. Sendo assim, considerando que o feito 

vem se arrastando por algum tempo, sendo contrário aos critérios que 

regem este juizado, não vislumbro alternativa senão extingui-lo. Logo, sem 

maiores delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, isto com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei 

n.º 9.099/95. Sem custas ou despesas processuais Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 21 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 282514 Nr: 17364-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON MARTINS HONÓRIO, DORIVAL 

ODAIR VITORIANO, MÁRCIO KRÜGER, LUCAS MOREIRA JANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Biolchi - 

OAB:18.488

 Código n° 282514

Vistos,

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor dos acusados Weverson Martins Honório, Dorival Odair 

Vitoriano, Marcio Kruger e Lucas Moreira Janis.

A denúncia, acompanhada do rol de testemunhas da acusação e inquérito 

policial foi recebida por este juízo em 24/01/2017 (fl. 157).

O acusado Weverson Martins Honório foi devidamente citado à fl. 171, 

tendo apresentado resposta à acusação à fl. 182/183.

Os acusados Lucas e Dorival foram devidamente citados à fl. 185, tendo o 

primeiro informado que necessitava de nomeação de defensor e o 

segundo que possuía advogado constituído na pessoa do Dr. Francisco 

Biolchi (fl. 184-vº). Na mesma oportunidade certificou-se a impossibilidade 

de citar o acusado Marcio.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a citação do 

acusado Marcio por meio de edital.

É o relatório necessário.

Decido.

Não obstante o teor da cota ministerial retro, verifica-se que o Parquet 

informou dois novos endereços do réu, nos quais ainda não foram 

tentadas sua citação. Destarte, expeça-se carta precatória para a 

comarca de Nova Ubiratã/MT, no endereço declinado fl. 188, bem como 

mandado de intimação, no endereço informado à fl. 189, ambos com a 

finalidade de citar o acusado Marcio.

Outrossim, intime-se o advogado Dr. Francisco Biolchi, via DJE, para que 

apresente resposta à acusação em relação ao réu Dorival, no prazo de 10 

(dez) dias. Havendo transcurso in albis do prazo assinalado, determino a 

abertura de vista dos autos à Defensoria Pública para oferecimento da 

competente peça processual, sem prejuízo de posterior 

substabelecimento.

Por fim, considerando que o acusado Lucas requereu a nomeação de 

Defensor Público, remetam-se os autos à Defensoria Pública para 

apresentação de resposta à acusação.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207086 Nr: 8661-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MICHEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELIPE MICHEL DE FREITAS, Cpf: 

02652266195, Rg: 1951081-0, Filiação: Mario Laercio de Freitas e Aida 

Terezinha Della Giacomo de Freitas, data de nascimento: 14/09/1987, 

brasileiro(a), natural de Guarapuava-PR, solteiro(a), auxiliar contábil, 

Telefone 66-9991-9662. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. O RÉU DEVE INFORMAR SE PRETENDE RECORRER DA R. 

SENTENÇA.

Sentença: DeliberaçõesPela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: 

“Vistos. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em 

desfavor de Felipe Michel de Freitas, imputando-lhe a prática delitiva 

capitulada no artigo 306, do CTB. Eis o sucinto relatório, em privilégio ao 

princípio da celeridade e efetividade processual. Fundamento e DECIDO. 

Decreto a revelia do acusado, nos termos do art. 367 do CPP, haja vista 

que citado (fl. 32), mudou de endereço sem comunicar o Juízo, conforme 

se depreende das certidões às fls. 47 e 54. Homologo a desistência da 

oitiva das testemunhas Francisco Aparecido Souza Araújo e Angélica 

Goes Wechenfeder, conforme requerimento acima (tópico das 

ocorrências). A materialidade do delito está consubstanciada no Boletim 

de Ocorrência (fls. 03/04-verso), auto de constatação de embriaguez (fls. 

05/05-verso) e depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitiva e, 

nesta data (PM Ruzene), com a devida judicialização da prova, nos termos 

do artigo 155, do CPP. Do mesmo modo, a autoria do delito mostrou-se 

induvidosa pelas provas acostadas a este feito, compatibilizadas com a 

confissão do acusado na fase inquisitiva (fls. 11/12). A testemunha PM 

Edvaldo Ruzene da Silva assim se manifestou: “Foi acionado via 190 para 

atender uma ocorrência em uma lanchonete denominada Tazz Lanches; 

segundo a informação recebida, o acusado teria se desentendido com o 

garçom no momento de pagar a conta e saiu do estabelecimento sem 

pagar parte da conta; diligenciou nas imediações e localizou o acusado 

pilotando uma motocicleta com uma pessoa na garupa sem capacete; na 

ocasião o acusado confessou que havia ingerido bebida alcoólica, 

inclusive três litrões de cerveja; o acusado estava em visível estado de 

embriaguez; o acusado era ocondutar da motocicleta; o acusado tinha 

saído do estabelecimento comercial e pilotava a motocicleta; constatou a 

embriaguez do acusado e por isso lavrou o auto de constatação”. 

Outrossim, a confissão do acusado na Delegacia de Polícia (CPP, artigo 

197), aliado ao auto de constatação de embriaguez às fls. 05/05-verso, 

não deixa dúvida quanto à materialidade do delito. Assim em exame ao 

conjunto probatório, considerando, inclusive, os artigos 197 e 155 do 

Código de Processo Penal, verifico a compatibilização do depoimento 

testemunhal colhido nesta data com as demais provas dos autos, 

prioritariamente pela confissão do acusado na Delegacia de Polícia, o qual 

confirmou ter feito a ingestão de bebida alcóolica e após conduzido 

veículo automotor. Assim, delineada a materialidade e a autoria delitiva, as 

quais se subsumem ao tipo penal descrito no artigo 306 da 9.503/97 

(CTB), compete-me, doravante, tão-somente, a aplicação da reprimenda, 

em atendimento ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, 

artigo 5º, inciso XLVI). DOSIMETRIA. Considerando ter o réu agido com 

culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário (certidão à fl. 

58); que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e 

conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como 

diante da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as 

consequências do crime foram normais para a espécie; por tais 

circunstâncias, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência 

para prevenção e reprovação da infração penal e do autor, trazidos pelo 

artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa e proibição de manter ou obter habilitação 

para dirigir veículo automotor (CNH) por um período de 02 (dois) meses, 

dadas as peculiaridades do caso e em observância ao artigo 293, da Lei 

n. 9.503/97. O acusado possui em seu favor a atenuante da confissão 

espontânea (na Delegacia de Polícia), a qual reconheço, porém deixo de 

atenuar a pena, pois já se encontra em seu mínimo legal, a qual transformo 

em provisória e, de imediato, em definitiva, em razão de inexistirem outras 

circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 481 de 584



diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento da pena será o 

aberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal, pois inexistem elementos 

hábeis a justificar a fixação de regime mais gravoso. Inaplicável o disposto 

no artigo 387, §2º, do CPP, diante do regime fixado. Aplicável a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (CP, art. 

44), tendo em vista o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 

44, do Código Penal. Faculto ao sentenciado a substituição da pena 

privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na 

prestação pecuniária cujo valor já foi recolhido na ocasião da prestação 

da fiança (fl. 22), a ser destinada ao Conselho da Comunidade da 

Comarca de Sinop/MT, na forma definida pelo Juízo da Execução Penal, 

após o trânsito em julgado e formação do executivo penal correspondente 

(LEP, art. 106). DISPOSITIVO - Por todo o exposto, julgo procedentes os 

fatos descritos na denúncia para CONDENAR FELIPE MICHEL DE FREITAS, 

qualificado nos autos, por violar a norma penal incriminadora prevista no 

artigo 306, da Lei n. 9.503/97, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de 

detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída pela 

pena restritiva de direito de prestação pecuniária (CP, art. 43, I), 

correspondente ao valor atualizado da fiança (recolhido à fl. 22), devendo 

ser feita a transferência de referido valor para o Conselho da Comunidade 

da Comarca de Sinop/MT, após o trânsito em julgado, bem como pena 

pecuniária de 10 (dez) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, ficando sujeita à atualização do 

artigo 49, § 2º e pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal 

e proibição de manter ou obter habilitação para dirigir veículo automotor 

(CNH) por um período de 02 (dois) meses, devendo o Cartório observar o 

disposto nos §§ 1.º e 2.º do artigo 293 do CTB. Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e despesas processuais, pois assistido pela 

Defensoria Pública. O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado 

da presente sentença em liberdade, haja vista estarem ausentes, neste 

momento, quaisquer das circunstâncias do artigo 312, do Código de 

Processo Penal. Inaplicáveis os artigos 387, IV e § 2.º do CPP, haja vista a 

ausência de demonstração de dano material, bem como o artigo 201 do 

mesmo Código, por ser vítima a sociedade. Após o trânsito em julgado, 

lance-se o seu nome no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento 

da Polícia Federal) e expeça-se a guia de recolhimento, nos termos do 

artigo 106 da LEP, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Penais (3ª 

Vara Criminal). Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma 

de costume e informe, através do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional 

Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, III). Em razão da nomeação do advogado 

Antonio Fereira Diniz e nos termos do Provimento 09/2007 da CGJ/MT, 

fixo-lhe honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mile quinhentos 

reais), a serem cobrados do Estado de MT, devendo a senhora Gestora 

expedir a certidão para os devidos fins. Publicada em audiência. 

Dispensado o registro, nos termos §4º do artigo 317.Saem as partes 

intimadas para os efeitos recursais. Intime-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o teor da presente sentença. Cumpra-se 

e, após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas cabíveis”. Nada 

mais, após lido e achado conforme eu, Luiz Vinícius Iori, o digitei.Débora 

Roberta Pain Caldas Pedro da Silva Figueiredo Junior Juíza de 

DireitoPromotor de Justiça Antônio Ferreira Diniz Advogado nomeado para 

o ato

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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 19 de setembro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 292986 Nr: 4054-88.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DE PAULA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloise Alves Pereira - 

OAB:20.461/MT, JULIO APARECIDO DA SILVA - OAB:22.094-MT, 

Leandro de Assis Conceição - OAB:OAB/MT 21.479

 Ação Penal - Código Apolo 292986.

Vistos.

Diante da necessidade de adaptação da pauta de audiências, redesigno o 

ato anteriormente aprazado para o dia 23 de Abril de 2019, às 15h30min.

Cumpra-se conforme determinado à fl. 56.

Sinop, 19 de Setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 333829 Nr: 12013-76.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EINARDO DE SOUZA LIMA JR. 

- OAB:OAB/CE 17.226

 Carta Precatória - Código Apolo 333829

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas Adriana Felipe Dias e Cristiano Mariano da Silva.

Designo o dia 22 de novembro de 2018, às 13h20min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as testemunhas.

Intime-se o advogado do acusado (fl. 10).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 333673 Nr: 11884-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON COSME DE CARVALHO LOPEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:MT - 16.233/O

 Carta Precatória - Código Apolo 333673

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha David Gustavo Perinoto Sotti.

Designo o dia 25 de outubro de 2018, às 13h05min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intime-se o advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 252667 Nr: 19682-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MARTINS DE TORO GASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 Ação Penal - Código Apolo 252667.

Vistos.

Diante da necessidade de adaptação da pauta de audiências, redesigno o 

ato anteriormente aprazado para o dia 24 de Janeiro de 2019, às 

15h15min.
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Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e os seus advogados (procuração à fl. 37).

Intimem-se a vítima e a testemunha Roberto Diniz, observando-se os 

endereços informados às fls. 79 e 64.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 19 de Setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297939 Nr: 7169-20.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA, 

Cpf: 00808247301, Rg: 1876638200013, Filiação: Dionizia de Sousa Lima e 

Jose Vieira de Souza, data de nascimento: 17/08/1984, brasileiro(a), 

natural de Grajaú-MA, convivente, aux. de produção, serv gerais, eletricis, 

Telefone 99641-5678. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Inquérito Policial - Código Apolo 297939Indiciado: Raimundo 

Nonato de Sousa LimaVistos.Encontrando-se presentes os indícios da 

autoria e da materialidade, recebo a denúncia, em todos os seus termos e 

para todos os efeitos legais, contra Raimundo Nonato de Sousa Lima 

(cópia do RG à fl. 18), como incurso nas penas dos artigos 129, § 9º e 

147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, em concurso 

material de crimes (CP, art. 69), com a incidência da Lei n. 

11.340/06.Encaminhe-se o presente inquérito policial ao cartório 

distribuidor, a fim de ser convertido em ação penal.Cite-se o acusado para 

oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

(CPP, artigo 396), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o 

que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (CPP, 

artigo 396-A).Diante do disposto no artigo 1.373, §3º da CNGC/MT, 

determino que o senhor Oficial de Justiça indague ao acusado se pretende 

constituir advogado ou que lhe seja nomeado um defensor público, 

fazendo-se necessário constar na certidão esta informação.Em não 

sendo ofertada a defesa por advogado constituído, ou havendo a 

informação acima citada, no sentido de que o acusado não tenha 

condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, 

nomeio, desde já, o nobre Defensor Público, que terá outros dez (10) dias 

para tal mister. Com a certidão, a intimação do nobre Defensor Público 

deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.Na 

sequência, conclusos para analisar a incidência de algum dos incisos do 

artigo 397, do CPP ou designar audiência de instrução e 

julgamento.Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de 

Polícia de origem o recebimento da denúncia.Junte-se FAC desta Comarca 

e cumpra-se a Ordem de Serviço nº 01/2013-GAB-2ª VCS. Proceda-se 

com a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se.Sinop, 06 de novembro de 2017.Débora Roberta Pain Caldas 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 254122 Nr: 251-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LEONARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁSSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12.691-B

 Ação Penal - Código Apolo 254122

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 64/67, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

20 de agosto de 2019, às 14 horas .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Matupá/MT para inquirição das 

testemunhas de defesa, fixando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento.

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271084 Nr: 10489-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVAN VIANA DE SOUZA, Filiação: 

Tamara Viana Albuquerque, data de nascimento: 15/08/1988, brasileiro(a), 

natural de Pimenta Bueno-RO, solteiro(a), desempregado. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Admonitória que se realizará no dia 10 de outubro 

às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos.1 - Atendendo ao requerido pelo Ministério 

Público à fl. 42, designo audiência admonitória para o dia 10 de Outubro de 

2018, às 15 horas.2 - Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o 

reeducando por edital, observando-se o prazo mínimo de 15 dias de 

antecedência da solenidade.3 - Sem embargo, encaminhem-se os autos à 

Contadoria Judicial para elaboração do cálculo de liquidação da pena de 

multa.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop - MT, 30 de Julho de 2018.João Manoel 

Pereira GuerraJuiz de Direito

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais.

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, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 19 de setembro de 2018

Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276315 Nr: 13888-52.2016.811.0015
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 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILON OLIVEIRA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCILON OLIVEIRA PAIXÃO, Filiação: 

Jose Nancides de Oliveira Paixão e Edineuza Oliveira Paixão, data de 

nascimento: 25/06/1987, brasileiro(a), natural de Imbu-BA, solteiro(a), 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Admonitória que se realizará no dia 10 de outubro 

às 14h45min, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos.1 - Inicialmente, defiro o requerido pelo 

Ministério Público à fl. 43, e, por conseguinte, designo audiência 

admonitória para o dia 10 de Outubro de 2018, às 14h45min.2 - 

Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o reeducando por edital, 

observando-se o prazo mínimo de 15 dias de antecedência da 

solenidade.3 - Por fim, cumpra-se o determinado no item "4" da decisão 

judicial de fl. 28.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop - MT, 30 de Julho de 

2018.João Manoel Pereira GuerraJuiz de Direito

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais.

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, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 19 de setembro de 2018

Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301952 Nr: 9568-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO SANTOS GONÇALVES, Cpf: 

45646368120, Rg: 491.179, Filiação: João Wilson Gonçalves e Florisbela 

Santos Gonçalves, data de nascimento: 11/07/1969, brasileiro(a), natural 

de Fátima do Sul-MS, casado(a), comerciante - contador, Telefone 

9607-4413. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Admonitória que se realizará no dia 

03/10/2018, às 16:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1- Em decorrência da correição 

ordinária instaurada por este Juízo, por intermédio da Portaria n. 002/2018, 

vieram-me conclusos os presentes autos. 2- Compulsando detidamente os 

autos, verifica-se que o PEP encontra-se em ordem. 3- Desta forma, 

cumpra-se integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, o que foi 

determinado na decisão proferida em 30.05.2018, acostada à fl. 77, 

devendo o Sr. Gestor: -Cientificar o Dr. Promotor de Justiça acerca da 

audiência admonitória designada para o dia 03.10.2018.-Expedir edital de 

intimação, com prazo de 15 (quinze) dias, observando o disposto no artigo 

366, parágrafo único do Código de Processo Penal, com a finalidade de 

intimar o reeducando ANTÔNIO SANTOS GONÇALVES para que 

compareça perante este Juízo, na data e horário designados para 

realização da audiência admonitória. -Oficiar aos meios de comunicação 

local, solicitando, por meio do serviço de utilidade pública, que avise ao 

reeducando ANTÔNIO SANTOS GONÇALVES para comparecer perante 

este Juízo na data e horário da audiência. 4- Cumpridos os itens 

anteriores, aguarde-se a realização da audiência admonitória 

designada.Cumpra-se.

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais.

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, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 18 de setembro de 2018

Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175865 Nr: 11504-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IRINEU VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ IRINEU VIEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

03768818101, Rg: 2269254-1, Filiação: Iraci Feitosa dos Santos e Maria 

Raimunda Vieira, data de nascimento: 16/12/1965, brasileiro(a), natural de 

Pio Xii, Satubinha-MA, convivente, trab. rural, comerciante, Telefone 

9930-4151. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Admonitória que se realizará no dia 10 de outubro, 

às 15h45min, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc. 1) marco o dia 10 de outubro, p.f, às 

15h45min, como nova data e horário para a realização da Audiência 

Admonitória, devendo o reeducando ser intimado por edital, com prazo de 

15 (quinze) dias, e avisado pelos meios de comunicação local, através do 

serviço de utilidade pública, para que compareça na data e horário da 

audiência perante este juiz e 3) Saíram intimados, o Promotor de Justiça e 

a Defensora Pública. Nada mais havendo para constar, determinou o MM. 

Juiz o encerramento da presente Ata de Audiência, a qual foi por mim 

____________ (Pablo Augusto Oss, Assistente digitador designado para 

os trabalhos de audiência) digitada, a qual vai devidamente lida e assinada 

pelos presentes.

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, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 19 de setembro de 2018

Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233021 Nr: 7461-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO, Rg: 

391139-5, Filiação: Maria Judith de Assunção e Carmino Augusto de 

Assunção, data de nascimento: 29/03/1982, brasileiro(a), natural de 

Goiânia-GO, solteiro(a), rabicheiro/autonomo, Telefone 99608-1516. 
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atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Justificação que se realizará no dia 

15/10/2018, às 16:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc. 1) marco o dia 15 de outubro, p.f, às 

16h00min, como nova data e horário para a realização da Audiência 

Admonitória, devendo o reeducando ser intimado por edital, com prazo de 

15 (quinze) dias, e avisado pelos meios de comunicação local, através do 

serviço de utilidade pública, para que compareça na data e horário da 

audiência perante este juiz e 3) Saíram intimados a Advogada e o Promotor 

de Justiça. Nada mais havendo para constar, determinou o MM. Juiz o 

encerramento da presente Ata de Audiência, a qual foi por mim 

____________ (Pablo Augusto Oss, Assistente digitador designado para 

os trabalhos de audiência) digitada, a qual vai devidamente lida e assinada 

pelos presentes.

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais.

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, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 21 de setembro de 2018

Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 318367 Nr: 1898-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL FERREIRA DE CAMPOS, Cpf: 

02730411186, Rg: 2019993-7, Filiação: Julia Ferreira de Campos e 

Fernando Ferreira de Souza, data de nascimento: 04/04/1992, 

brasileiro(a), solteiro(a), serv. gerais, Telefone 9713-0715- 9289-9973. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme dados 

abaixo.DADOS DA AUDIÊNCIA: Admonitória que se realizará no dia 

10/10/2018, às 17:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc. 1) Diante disso, marco o dia 10 de outubro, 

p.f, às 17h00min, como nova data e horário para a realização da 

Audiência Admonitória, devendo o reeducando ser intimado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, e avisado pelos meios de comunicação local, 

através do serviço de utilidade pública, para que compareça na data e 

horário da audiência perante este juiz e 3) Saiu intimado a Defensora 

Pública e o Promotor de Justiça. Nada mais havendo para constar, 

determinou o MM. Juiz o encerramento da presente Ata de Audiência, a 

qual foi por mim ____________ (Pablo Augusto Oss, Assistente digitador 

designado para os trabalhos de audiência) digitada, a qual vai 

devidamente lida e assinada pelos presentes.

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC).Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência.OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) eportando 

documentos pessoais.

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, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 18 de setembro de 2018

Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 225703 Nr: 3201-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293-MT

 Vistos.

1- A reeducanda, por meio de advogado constituído, formulou pedido de 

flexibilização das condições do regime semiaberto para que possa 

frequentar as aulas na Faculdade FASIPE, no período noturno das 19h às 

22h30min, bem como requereu que tal estudo seja levado a efeito para 

fins de remição da pena (fls. 251/259).

2- Instado a respeito, o Promotor de Justiça manifestou favorável ao 

deferimento do pedido de modificação de horário de recolhimento noturno 

nos horários e dias indicados nos documentos de fls. 252/259, bem como 

manifestou pelo deferimento da progressão para o regime aberto.

 Por outro lado, manifestou pelo indeferimento do pedido de 

aproveitamento do estudo como remição de pena.

 3- Aportou aos autos a informação de que a reeducanda está cumprindo 

regulamente as condições do regime semiaberto, conforme certidão 

acostada à fl. 270.

 É o relatório do necessário.

 Fundamento e decido.

 4- Compulsando os autos, constata-se que a reeducanda progrediu para 

o regime semiaberto em 21.09.2015, ocasião em que se comprometeu a 

cumprir as condições impostas pelo Juízo das Execuções Penais, 

conforme verifica-se às fls. 134 e 149.

 5- Verifica-se, ainda, que o requisito objetivo para progressão de regime 

está preenchido desde 09.10.2016, conforme cálculo de pena acostado à 

fl. 271.

 6- Em relação ao requisito subjetivo, tenho que também está preenchido, 

visto que a reeducanda tem cumprido satisfatoriamente as condições 

impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto, em especial a 

condição de comparecer mensalmente em Juízo, conforme certidões de 

comparecimento juntadas aos autos e certidão acostada à fl. 270.

 7- Sendo assim, à luz do que acima foi exposto, e sem maiores delongas, 

tendo o reeducando preenchido os requisitos objetivo e subjetivo exigidos 

para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, “caput” da LEP, 

TRANSFIRO a reeducanda ALINE PAULA DA SILVA, qualificada nos 

autos, ao regime ABERTO para dar continuidade ao cumprimento da pena 

privativa de liberdade, mediante Termo de Compromisso.

8- Conforme dispõem os artigos 33, § 1º, “c” do CP, e 93 da LEP, a pena 

privativa de liberdade em regime aberto deve ser cumprida em casa de 

albergado ou estabelecimento adequado, entretanto, não existe nenhuma 

espécie desse estabelecimento em Sinop ou na região norte do Estado.

9- Nessa toada, diante da inexistência de estabelecimento adequado ao 

regime aberto, determino o cumprimento de pena privativa de liberdade, até 

que surja vaga em estabelecimento prisional adequado, sob as seguintes 

condições:

 a. Trabalhar durante o período diurno, permanecendo recolhido na sua 

residência durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda 

a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se 

trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que 

comprove nos autos;

 b. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;

 c. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as 

religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, 

botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas;

 d. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;
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 e. Informar, no prazo de 10 dias, o atual endereço, não podendo 

ausentar-se da comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia 

autorização do juízo, devendo, inclusive, comunicar a este Juízo, com 

antecedência acerca da quantidade de dias que se ausentará da Comarca 

e o local para onde pretende se deslocar;

 f. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas 

proibidas;

 g. Comparecer em juízo, bimestralmente, entre o dia 05 e o dia 15 de cada 

mês, para informar onde mora e onde está trabalhando.

10- Determino ao Sr. Gestor que proceda às advertências das condições 

acima estabelecidas e das consequências em caso de descumprimento de 

alguma delas, mediante termo nos autos.

11- Intime-se a reeducanda acerca do teor desta decisão, advertindo-a 

acerca das condições impostas para CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME 

ABERTO.

 12- Designo audiência admonitória para o dia 17 de Outubro de 2018, às 

15h30min.

13- Cientifique-se o Dr. Promotor de Justiça e à defesa.

 14- Intime-se o reeducando para comparecer à audiência.

15- Comunique-se à “Polinter”, ao Delegado Regional de Polícia Judiciária 

Civil de Sinop/MT e ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e 

cumprimento das condições impostas ao reeducando.

 16- Não obstante, em relação ao pedido de flexibilização de uma das 

condições imposta por este Juízo, para que a reeducada possa frequentar 

as aulas na Faculdade FASIPE, no período noturno das 19h às 22h30min 

(fls. 251/259), tenho que merece acolhida, a fim de que a reeducanda dê 

prosseguimento aos seus estudos, o que por certo contribui para sua 

reinserção no meio social.

 Ademais, o estudo é compatível com o fim ressocializador da pena 

privativa de liberdade, indo ao encontro dos objetivos da pena 

estabelecidos na LEP.

17- Nessa situação, FLEXIBILIZO a condição prevista no item 9, letra “a”, 

da presente decisão, em relação ao horário de recolhimento da 

reeducando em sua residência às 19h, e AUTORIZO a reeducanda ALINE 

PAULA DA SILVA, a frequentar as aulas do curso de Direito na Faculdade 

FASIPE, referente ao ano letivo de 2018, no período noturno das 19h às 

22h30min, a fim de dar prosseguimento aos seus estudos, devendo a 

reeducanda tão somente SOMENTE NOS DIAS LETIVOS recolher-se em 

sua residência no máximo em 30 minutos após o encerramento das aulas, 

ou seja, até às 23h, MANTENDO INCÓLUMES as demais condições do 

regime elencadas no item “9”, inclusive a de PERMANECER RECOLHIDA NA 

SUA RESIDÊNCIA INTEGRALMENTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, 

salvo se trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, 

desde que comprove nos autos.

 18- Outrossim, quando do seu comparecimento bimestral em Juízo, a 

reeducanda deverá apresentar documento hábil que ateste a sua 

frequência às aulas, com a precisa indicação dos dias e horários de início 

e término delas, sob pena de revogação do benefício.

19- Por outro lado, o pedido de que o estudo referente ao curso de direito 

seja levado a efeito para fins de remição da pena não pode prosperar, 

tendo em vista que a reeducanda não cumpre pena em colônia penal 

agrícola, industrial ou similar em razão de sua inexistência nesta cidade, 

tampouco, a partir de agora que cumprirá a pena no regime aberto ficará 

em casa de albergado ou estabelecimento adequado, visto que não há em 

Sinop ou na região norte do Estado tais estabelecimentos, de modo que, 

nesta cidade os reeducandos cumprem pena em regime semiaberto e 

aberto em regime domiciliar, sem fiscalização estatal direta e constante, 

como é o caso da reeducanda, além do que o estudo, no presente caso, 

sequer será fiscalizado por autoridade da administração penitenciária.

20- Desse modo, INDEFIRO o pedido de que o estudo referente ao curso 

de direito seja levado a efeito para fins de remição da pena.

 21- Por fim, dê-se vista dos autos ao Promotor de Justiça e à defesa para 

manifestarem acerca do cálculo de liquidação de pena acostado à fl. 271, 

bem como para a defesa manifestar acerca do cálculo de liquidação da 

pena de multa acostado às fls. 249/250vº.

22- Após, venham os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se e intimem-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 313935 Nr: 16950-66.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIDE AZANHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Reporto-me à decisão proferida em 04.5.2018 (f. 150), que determinou a 

expedição de carta precatória ao Juízo da comarca de Água Boa/MT, com 

a finalidade de citar o réu Leonardo dos Santos Pires para responder à 

acusação, no prazo legal.

Expedida a carta precatória (f. 207), sobreveio a informação de que o réu 

foi novamente transferido para a Penitenciária Central do Estado, em 

Cuiabá/MT, conforme certidão lavrada pela oficial de justiça em 11.6.2018 

(f. 210v), sendo, em razão disso, expedida carta precatória ao Juízo de 

uma das varas criminais da comarca da Capital, não havendo, entretanto, 

registro de sua distribuição.

É a síntese necessária. Decido.

Cuida-se de Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, primeiramente em face apenas de Edileide Azanha de 

Souza, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 

c.c. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e, também, por duas vezes, 

artigo 180 do Código Penal.

A ré foi presa em flagrante delito aos 31.10.2017 mantendo em depósito, 

em sua residência, aproximadamente 270g (duzentos e setenta gramas) 

de pasta base de cocaína e aproximadamente 05Kg (cinco quilogramas) 

de maconha, além de uma balança de precisão.

A denúncia foi recebida em 12.12.2017 (fls. 71/73) e a ré, devidamente 

citada, apresentou resposta à acusação em 08.01.2018 (fls. 82/83).

Posteriormente, em 16.01.2018 (fls. 91/95), o Ministério Público ofereceu 

aditamento à denúncia, incluindo no polo passivo o acusado Leonardo dos 

Santos Pires e imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 33, 

caput, c.c. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A respeito do aditamento, a ré Edileide ratificou a resposta à acusação já 

apresentada (fls. 97/98), sendo o aditamento recebido em 30.01.2018 (fls. 

99/100).

Em 22.02.2018 (fls. 107/115), a ré requereu a “conversão da prisão 

preventiva em prisão domiciliar” [sic], tendo o Ministério Público se 

manifestado favoravelmente, em 27.02.2018 (fls. 121/123), sendo o 

pedido deferido em 28.02.2018 (fls. 124/125).

Pois bem. A prisão domiciliar é uma particular e excepcional situação para 

o cumprimento da prisão preventiva, não se trata de substituição, o que 

realmente impera e justifica a prisão é a presença dos requisitos previstos 

no artigo 312 do CPP. Nesta situação excepcional, deve o indiciado ou réu 

recolher-se em seu próprio domicílio, sendo as entradas e saídas de casa 

condicionadas à autorização judicial prévia.

Todavia, dado à ineficiência ou mesmo inexistência de fiscalização, a 

prisão domiciliar, que deveria garantir o afastamento da pessoa perigosa 

ao convívio social, tem se mostrado inócua, conforme já asseverado na 

doutrina de Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal 

Comentado, 17ª ed., Forense 2018, p. 852/853), in verbis:

“(...) a prisão domiciliar, em situação de preventiva, não pode ser 

vulgarizada, sob pena de descrédito do instituto da cautelaridade. Se o(a) 

acusado(a), por qualquer das razões expostas nos incisos I a IV do art. 

318, não espelha perigo à sociedade, mais adequado não se decretar a 

prisão preventiva – e muito menos a prisão domiciliar. Porém, quando 

indispensável a segregação cautelar, o ideal é o cárcere fechado; 

excepcionalmente, defere-se a prisão domiciliar, que será, por óbvio, no 

Brasil, sem qualquer vigilância. A pretensa ‘fiscalização’ ocorrerá por mera 

casualidade. Se – e somente se – o acusado for encontrado pela polícia 

fora de seu domicílio, informada a situação ao juiz, perderá o benefício. No 

mais, como já ocorre com a prisão-albergue domiciliar, absolutamente 

nenhuma tutela existe para controlar, com eficiência, a prisão em regime 

aberto (...)” [sic, g.n.]

No caso concreto, entretanto, a “substituição” da prisão preventiva por 

prisão domiciliar, culmina por contrariar os próprios fundamentos que 

justificaram a implementação do instituto no processo penal brasileiro.

Ao acrescentar o inciso V ao artigo 318 do CPP, o legislador visava 

proteger a criança, notadamente no período denominado “primeira 

infância” (0 a 06 anos), colocando em relevo a importância do princípio da 
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dignidade da pessoa humana, especialmente o "fortalecimento da família 

no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na 

primeira infância" (art. 14, § 1º da Lei nº 13.257/2016).

Nesse contexto, é salutar que, além da possibilidade de conviver com 

seus filhos, o que resulta em benefício especialmente às crianças, a 

mulher possa, também, exercer atividade lícita que garanta o sustento 

próprio e de seus filhos, o que se mostra incompatível com a prisão em 

domicílio.

A prisão domiciliar, na forma como imposta, além de ser absolutamente 

inócua para salvaguardar a ordem pública, pois inexistente qualquer 

fiscalização que garanta a permanência da denunciada em sua residência, 

culmina por impossibilitar a pessoa pobre, com filhos menores de 12 

(doze) anos, de buscar meios lícitos de prover o sustento de sua prole, 

notadamente no caso dos autos, em que a ré, em princípio, cuida sozinha 

de seus filhos.

Na hipótese, dadas às circunstâncias em que a “prisão domiciliar” vem 

sendo cumprida, mostra-se mais adequada a fixação de medidas 

cautelares diversas da prisão preventiva, inclusive para melhor 

fiscalização da conduta da acusada enquanto responde ao processo em 

liberdade.

Diante disso, com fundamento no artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal 

c.c. 316 do CPP, revogo a prisão preventiva e concedo liberdade 

provisória à acusada Edileide Azanha de Souza, mediante o cumprimento 

rigoroso das seguintes medidas cautelares, sob pena de decretação de 

sua prisão preventiva, desta vez a ser cumprida em estabelecimento 

prisional:

I. Comparecer mensalmente em juízo, entre os dias 10 e 15 de cada mês, 

para informar o endereço residencial e comprovar sua atividade laboral 

(trabalho), inclusive, caso esteja desempregada, comparecer à sede do 

Conselho da Comunidade local, a fim de ser integrada ao mercado de 

trabalho;

II. Recolher-se em sua residência no período noturno e em período integral 

nos finais de semanas e feriados, salvo se trabalhar nestes dias e 

horários, desde que comprove nos autos;

III. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as 

religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, 

botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas;

IV. Não ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia autorização do 

Juízo;

V. Não usar drogas ilícitas ou praticar novos crimes;

VI. Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimada.

Expeça-se alvará de soltura e liberte-se Edileide Azanha de Souza, se por 

outro motivo não deva permanecer presa.

Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Sinop/MT 

e ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e fiscalização das 

medidas cautelares impostas à acusada.

Considerando-se que o réu Leonardo dos Santos Pires sequer foi citado, 

embora já expedidas duas cartas precatórias, às comarcas de Água 

Boa/MT e Cuiabá/MT, em observância ao artigo 80 do CPP, determino a 

separação do processo com relação ao réu Leonardo dos Santos Pires, 

certificando-se, nos autos a serem formados, a distribuição e o 

cumprimento da carta precatória expedida ao juízo da comarca de 

Cuiabá/MT (f. 212), para citação do denunciado preso.

Dando prosseguimento à presente ação penal pública, que passará a 

tramitar apenas com relação á ré Edileide Azanha de Souza, designo 

audiência de instrução e julgamento para 18.10.2018 (quinta-feira), às 

15:45 horas, mercê do artigo 399 do CPP.

Intimem-se as testemunhas policiais militares observando-se o disposto no 

artigo 221, § 2º, do CPP, e as demais nos termos dos artigos 351 e 370 do 

mesmo diploma legal.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316303 Nr: 421-35.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:

 o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, em 21.6.2018 (fls. 

296/300), imputando ao já denunciado Josemar de Andrade, vulgo “Jô” ou 

“Topeira”, as condutas típicas descritas no artigo 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 

nº 12.850/2013; nos artigos 15 e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003; 

artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e 

nos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c. 40, VI, todos da Lei nº 

11.343/2006.Concomitantemente, o Ministério Público denunciou Leonardo 

dos Santos Pires, vulgo “Sapateiro”, “Botina” ou “Palhaço” como incurso 

nos artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; no artigo 16, caput, 

ambos da Lei nº 10.826/2003; artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) e nos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c. 40, VI, 

todos da Lei nº 11.343/2006 e Daiane Gouveira Rodrigues como incursa 

nos artigo 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e nos artigos 33, caput, 

e 35, caput, c.c. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.Pois bem. Dando 

prosseguimento ao feito, em observância ao artigo 384, § 2º, do CPP, 

delibero ouvir a defesa do acusado Josemar de Andrade, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do aditamento à denúncia.Concomitantemente, em 

observância ao artigo 396 do CPP, recebo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face de Leonardo dos Santos Pires e Daiane 

Gouveira Rodrigues e determino sejam citados para responderem à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias ...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321825 Nr: 4222-56.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ROBERTO JOÃO, JIHAD MOHAMED 

CESAR LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20024/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que REITERO a INTIMAÇÃO aos advogados do réu 

CELIO ROBERTO JOÃO da data da audiência desiganda acima, bem como 

para indicarem nos autos o endereço atualizado do réu e, havendo 

possibilidade, comunicá-lo da audiência e da necessidade de 

comparecimento nessa audiência, considerando a certidão negativa do 

Oficial de Justiça.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 303649 Nr: 10584-11.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, GFM, JMFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPF, LVM, JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - OAB:MT20339-0, ALINE EVELLIN MARCON - OAB:MT 14.003, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - OAB:, Gustavo Caratti de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 21.119-O, NAYARA MOURA FEITOZA - 

OAB:OAB/MT.021.119O, PAULO CÉSAR VIECELLI - OAB:OAB-MT 

24.154

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerido(a) do teor do despacho adiante transcrito: PROCESSO N. 

10584-11.2017.811.0015 (303649) - O; I – Assiste razão ao D. Promotor 

de Justiça quanto ao equívoco na ordem de juntadas das fls. 310-314, o 

que sanado nesta oportunidade. II - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de outubro de 2018, às 14h. III – Intimem-se para 

comparecimento à audiência os requeridos e as testemunhas arroladas na 

inicial e às fls. 350-357 e 415-425, bem como o causídico constituído às 

fls. 459-462. IV – Notifique-se o Ministério Publico. Sinop/MT, 13 de 

setembro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer
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 Cod. Proc.: 330743 Nr: 9872-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MESSIAS DA COSTA, JAQUELINE DE 

OLIVEIRA MESSIAS, FPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA HERLEMANN DE 

OLIVEIRA DE AGUIAR - OAB:75734, Luiz Carlos Alves de Oliveira - 

OAB:OAB/PR 31.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA CONFORME DESPACHO A 

SEGUIR: "..."II - Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência 

para o dia 31 de OUTUBRO de 2018, às 14h00min.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

 Processo n. º 8285-23.2005.811.0002 – CÓDIGO 86428

 INTIMAÇÃO DO DR. EVANDRO TRINDADE DO AMARAL, OAB/MT N.º 

7481/B, para que tome ciência que o processo n. º 

8285-23.2005.811.0002 – CÓDIGO 86428, da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 322, 

encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

17/09/2018.

 Processo n. º 1721-23.2008.811.0002 – CÓDIGO 205714

 INTIMAÇÃO DO DR. PAULO FERNANDO SCHNEIDER, OAB/MT N.º 

8.117/MT, para que tome ciência que o processo n. º 

1721-23.2008.811.0002 – CÓDIGO 205714, da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

1120, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado 

em 14/09/2018.

 Processo n. º 8336-92.2009.811.0002 – CÓDIGO 228179

 INTIMAÇÃO DO DR. JUAREZ PAULO SECCHI, OAB/MT N.º 10.483, para 

que tome ciência que o processo n. º 8336-92.2009.811.0002 – CÓDIGO 

228179, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 1140, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em14 /09/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – MODIFICAÇÃO DE CURATELA

Proc: 22402-38.2013.811.0002

REQUERENTE: ADRIANO TEIXEIRA ARAÚJO

INTERDITADO: NOISE DA COSTA TEIXEIRA ARAÚJO

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de modificação e, 

como consequência, torno definitiva a curatela exercida pelo Sr. ADRIANO 

TEIXEIRA ARAÚJO, curador da interditada NOISE DA COSTA TEIXEIRA 

ARAÚJO, que deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. 

Consigno que os limites da curatela não abrangem a disposição de bens 

móveis e imóveis da interdita, dispensando-se a especialização de 

hipoteca legal. Tome-se por termo o compromisso (CPC, art. 759, §1º do 

CPC). Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro Civil e publique-se na rede mundial de computadores, 

no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) 

vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela. Cientifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007576-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. M. S. M. (AUTOR(A))

E. B. D. S. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE DA SILVA MARTINS OAB - 050.193.341-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. M. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Os alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio 

possibilidade x necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre 

os genitores, de acordo com a necessidade dos filhos e as possibilidades 

dos pais. Assim, considerando que as informações da inicial dão conta 

que o genitor da menor é empregado na empresa CALHEIRO 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e, considerando ainda, que cabe a 

ambos os genitores a responsabilidade pela criação, educação e 

manutenção da filha, arbitro provisoriamente no valor de 30% (trinta por 

cento) dos seus vencimentos (salários, comissões, horas extras, 

gratificações, 13º, acréscimo de férias e demais vantagens que vier a 

receber, deduzidos os encargos obrigatórios: IRRF e Desconto 

Previdenciário), que deverão ser pagos diretamente à representante legal 

da menor ou creditado em conta bancária constante dos autos, no mesmo 

dia do pagamento dos vencimentos. III- Oficie-se ao órgão empregador, 

para que seja efetuado o desconto na folha de pagamento do requerido, 

por ocasião do pagamento de seu salário, depositando-se o valor na conta 

da representante legal da menor, bem como, para que envie a este Juízo, 

no prazo de 10 dias, os três últimos contra cheques do alimentante, ou 

informações sobre os seus vencimentos, sob pena de tipificar delito do 

artigo 22, § único, da Lei de Alimentos. IV- Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 7/11/2018, às 14h00min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

V- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º e §9º, ambos 

do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008089-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCILENE LINS FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA PINTO (REQUERIDO)

 

Vistos. ELIETE ALVES DOS SANTOS requer a interdição de PAULO 

CESAR DA SILVA PINTO, alegando que é companheiro do interditando e 

que este portador de Transplante renal CID Z94.0, Diabetes pós 

transplante CID E14.8, HAS CID I10, Esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e transtornos delirantes CID F29, e distúrbio psiquiátricos, 

episódios depressivos CID F32., sendo incapaz de responder aos atos da 

vida civil. Requer a procedência do pedido com o decreto da interdição e a 

sua nomeação como curadora. Acompanham a inicial os documentos 

necessários à propositura da ação, inclusive atestados médicos, 

comprovando o alegado. Vieram-me os autos conclusos É a síntese. 

FUNDAMENTO E DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE. A enfermidade sofrida 

pelo interditando, bem como sua incapacidade de gerir os próprios 

negócios, restou comprovada, por intermédio da documentação acostada 
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aos autos. Dessa forma, conclui-se que o interditando não possui 

condições de reger sua própria pessoa e praticar os atos em geral da vida 

civil, sem que alguém o represente. Há prova de que o interditando foi 

submetido à exames médicos, pelo que concluiu-se que necessita da 

ajuda e atenção de terceiros. Nesse sentido: TJ-SP - INTERDIÇÃO - 

Nomeação de curador provisório - Cabimento - Agravada portadora de 

transtorno de personalidade do tipo bipolar - Incapacidade de gerir sua 

pessoa e bens - Justificada a curatela provisória - Recurso provido. (AI: 

4997944200 SP , Relator: Sousa Lima, Data de Julgamento: 15/04/2008, 1ª 

Câmara de Direito Privado A, Data de Publicação: 29/04/2008). A Tutela de 

urgência (GÊNERO) pode ser antecedente ou incidental e, para tanto, 

seguem, os seguintes requisitos: · Probabilidade do direito (fumus boni 

iuris): confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos; convencimento de que o direito que se postula é 

provável. · E perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora): há urgência quando a demora pode comprometer a 

realização imediata ou futura do direito. Aplicando-se tais requisitos à 

pretensão da parte autora, temos a lição do Art. 303 do CPC, in verbis: 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. Diante do exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de 

PAULO CESAR DA SILVA PINTO – qualificado na inicial – e DEFIRO a 

antecipação de tutela pretendida e, por conseguinte, nomeio como 

CURADORA PROVISÓRIA a Requerente – ELIETE ALVES DOS SANTOS, 

que deverá prestar compromisso por termo, bem como apresentar a 

declaração de bens e renda do interditando. Adote Sr. Gestor as 

providências pertinentes: I- Designo o dia 07/11/2018 às 14:30 horas para 

a realização da entrevista com o interditando. II- CITE-SE o interditando, 

para que tome ciência da data designada, em conformidade com o artigo 

751 do Código de Processo Civil. III- Após a audiência de interrogatório, 

poderá o interditando, impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, 

contados da audiência. IV- Notifique-se o Ministério Público. V- INTIME-SE. 

VI- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008132-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. R. (ADVOGADO(A))

J. A. R. D. S. (ADVOGADO(A))

A. D. C. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. C. (RÉU)

J. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal da menor 

em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido para 

depois de produzida a perícia técnica. III– Assim, dentro do poder geral de 

cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio do requerente e da parte requerida, sem 

prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo dez (10) 

dias. IV- Cite-se a requerida, no endereço constante na inicial, intimando-a, 

no mesmo ato, para audiência de conciliação que designo para o dia 

07/11/2018, às 14:30 horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

Intime(m)-se. V- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 24% dos 

rendimentos do requerente, conforme ofertado pelo mesmo, devidos a 

partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, mediante 

desconto de sua folha de pagamento e creditado na conta a ser aberta em 

nome da genitora da menor (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). VI- Oficie-se à 

Caixa Econômica Federal requisitando a abertura de uma conta poupança 

em nome da mãe da menor, para fins de depósito e movimentação dos 

alimentos. VII- Oficie-se ao empregador do requerido requisitando: a- 

informações acerca do salário ou vencimentos fixos e variáveis do 

requerente, a fim de instruir os autos até a data marcada para a audiência, 

sob as penas previstas no art. 22 da Lei 5478/68; b- que proceda aos 

devidos descontos e depósitos dos alimentos na conta bancária indicada. 

Conste no ofício o número do RG e CPF da representante legal da menor. 

VIII- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). IX- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC/2015. X- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. XI- 

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 99, § 3º do CPC/2015. XII- Notifique-se o Ministério Público. XIII- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001515-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUCARIS TAQUES PEREIRA (REQUERENTE)

ZILMA RIBEIRO TAQUES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

MANOEL RIBEIRO TAQUES NETO (REQUERENTE)

ZENILDA DE AGUIAR BRANDAO TAQUES (REQUERENTE)

JOENIL RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

EDNO TAQUES DE LUCENA (REQUERENTE)

MARCELO JOVENTINO COELHO (ADVOGADO(A))

ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO (REQUERENTE)

SILMA RIBEIRO DE LUCENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY DA SILVA DALTRO (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001515-40.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À(o) Advogado(a) dos Autores para NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS cumprir integralmente a decisão de ID 12186997 . Várzea 

Grande/MT, 21 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007134-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. O. (REQUERENTE)

M. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1007134-48.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14980202 e da certidão que designou audiência de ID 15404359. Várzea 

Grande/MT, 20 de setembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 411656 Nr: 17561-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCMADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO P. BASSAN 

- OAB:18.651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc. Acolho a emenda procedida às fls. 157/158DETERMINO que a 

secretaria deste juízo, proceda da seguinte forma:1)Expedição de Ofício à 

SAD, requisitando demonstrativos de eventuais valores a serem recebidos 

em favor de MARCOS ANTONIO DA SILVA, inscrito sob o RG n. 878740 

PM/MT, e sob o CPF n. 482.595.001-91, os quais deverão ser 

encaminhados a esse juízo no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 

recebimento desta decisão, sob pena de crime de desobediência (art. 33 

do CP);2)Expedição de Ofício ao Banco do Brasil S/A, requisitando 

demonstrativo dos valores depositados na instituição, onde deverá conter 

toda a movimentação financeira, em nome de MARCOS ANTONIO DA 

SILVA, inscrito sob o RG n. 878740 PM/MT, e sob o CPF n. 

482.595.001-91, o qual também deverá ser informado no prazo máximo de 

30 (trinta) dias do recebimento desta, sob pena de crime de desobediência 

(art. 33 do CP).Oficie também ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade 

Social), buscando informativos se há outros beneficiários/dependentes do 

de cujus, o que também deverá ser informado no prazo de 30 (trinta) dias 

a contar do recebimento da presente decisão.Instrua os ofícios com 

cópias dos documentos do de cujus que constam no processo, com o fito 

de subsidiar as informações solicitadas.Em tempo, determino que a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias (Artigos 319, II, e 320 do Código de 

Processo Civil), emenda a petição inicial, acostando aos autos o 

Instrumento de Mandato em nome de MARIA EDUARDA LEMES DA SILVA, 

haja vista que já cessou sua incapacidade relativa, sob pena de extinção 

do feito.Com aporte aos autos das informações supracitadas, dê-se vista 

dos autos ao representante do MPE, consoante o disposto no art. 178, II, 

do CPC/2015.Intime-se. Oficie-se. Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007034-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

MUTUM AGRO PECUARIA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA SOUZA THEVES (REQUERIDO)

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO a carta precatória para proceder a INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte requerente, através do Diário da Justiça Eletrônico 

(DJE), para depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento 

do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004893-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BOGONI (ADVOGADO(A))

GRAO NORTE MINERIOS E AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS AGRONEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO a carta precatória para proceder a INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte requerente, através do Diário da Justiça Eletrônico 

(DJE), para depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento 

do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005899-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL LUIZ ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

STELLAMARIS OTENIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 15362737 e ID 

n.15378471 de 17/09/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003999-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA KRAUSE BONA (REQUERENTE)

KARIN KRAUSE BONETI (REQUERENTE)

MARGARETH KRAUSE (REQUERENTE)

MARCELO BERTOLDO BARCHET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 14302103 e ID n. 

14302130 de 20/07/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004660-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

HELENA SOUZA THEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 14498335 de 

01/08/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005632-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

BENJAMIN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Alvim da Fonseca (REQUERIDO)

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS DUARTE (REQUERIDO)

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO dos (as) advogados (as) das partes acerca da audiência 

designada para a data de 16.10.2018, às 14h00min, nos termos do 

despacho ID n. 15018880 de 06/09/18 a seguir transcrito: “DESPACHO 

Processo: 1005632-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: IVONE BATISTA 

DA SILVA REQUERIDO: ROBERTO CARLOS DUARTE, ALEXANDRE ALVIM 

DA FONSECA Vistos... Em virtude de readequação de pauta, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16.10.2018, às 14h00min. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007920-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE TOMAZI (REQUERENTE)

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN (ADVOGADO(A))

ILDO BOTTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARTINS GOMES (REQUERIDO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte interessada para proceder o 

recolhimento da diligência do Senhor (a) Oficial de Justiça para a intimação 

da testemunha para comparecer a audiência designada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008165-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008165-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VICTOR HUGO DE CARVALHO RÉU: MRV PRIME PROJETO MT 

C INCORPORACOES SPE LTDA Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 21/11/2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005151-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIR HARTMANN (AUTOR(A))

EDUARDO VITALINO BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

antonio correa da costa (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

LEANDRO RICARDO PEREIRA GUIMARAES (CONFINANTES)

REGIVALDO DIOGENES DE FRANCA (CONFINANTES)

NELIO KNIHS (CONFINANTES)

MAX MACQUOY (CONFINANTES)

GAGUINHO (CONFINANTES)

ARNALDO SOARES DA COSTA (CONFINANTES)

VERA LUCIA AFONSO VELOSO (CONFINANTES)

 

Impulsiono estes autos para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007480-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA NAOMI YAMADA (ADVOGADO(A))

GIVALDO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RUMEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA Data: 

17.09.2018 Horário: 16:00h Processo n.º 1007480-96/2018 – Ação de 

Reintegração de Posse Juíza de Direito: Ester Belém Nunes Parte autora: 

Espólio de Givaldo da Silva Oliveira, rep. por Reginalda Soares Fino 

Oliveira Advogada: Katia Naomi Yamada Parte ré: Juraci Rumeiro Feito o 

pregão foi constatada a ausência das partes e advogados. Pela MM.ª 

Juíza foi dito: Diante da ausência das partes, em especial da autora, 

presumo o desinteresse na liminar, razão pela qual deixo de concedê-la. 

Já citado o réu, intime-o para oferecer defesa no prazo legal, sob pena de 

confissão e revelia (NCPC, art. 564, parágrafo único). Nada mais havendo, 

determinou a MM.ª Juíza o encerramento. Cumpra-se. Eu, ______, digitei e 

subscrevi. (assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005611-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE RODRIGUES LOPES SECOLO (AUTOR(A))

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (RÉU)

IVO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para manifestar sobre a contestação

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300932 Nr: 21630-12.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE NOBRE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO - SISTEK SISTEMA DE CIRCUITO 

INTERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES PARA 

ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 270890 Nr: 15117-62.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CELSO DE MOURA, LEIDE FATIMA FIRMINO DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANINHA 66 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

MANOEL FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635, VALERIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4.635

 mpulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre as 

provas que pretendem produzir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300932 Nr: 21630-12.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE NOBRE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO - SISTEK SISTEMA DE CIRCUITO 

INTERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CITE-SE CONFORME REQUERIDO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 444604 Nr: 9177-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MANSOLELI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROCY THEREZINHA LEITE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A DEVOLUÇÃO DA CARTA DOS CORREIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 310720 Nr: 6781-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA COMETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA LTDA, 

ODENIL DO CARMO CAMPOS, BENEDITO DONIZETE BIAGA, ETEVALDO 

CLAUDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO MACHADO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5682

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A DEVOLUÇÃO DA CARTA DOS CORREIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402082 Nr: 12447-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURIEN SABELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 347939 Nr: 14217-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES MIRANDA DE FIGUEIREDO HERANE, MPDFH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332165 Nr: 900-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CONCEIÇÃO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZINETH AUXILIADORA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA C. RIBEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392724 Nr: 7023-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, JOÃO CARLOS 

PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EROTILDES KNEIP MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE B PEREIRA MACEDO - 

OAB:, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 117706 Nr: 12526-98.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, JEAN LUIS 

TEIXEIRA, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATTA EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA 

LTDA - ME, VERA LÚCIA DA MATTA DOMINGUES, JOSÉ ANTONIO DA 

MATTA DOMINGUES, KAROLINA DA MATTA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR FRANCISCONI SILVA 

FILHO - OAB:7954, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A 

MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 17376 Nr: 511-15.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FLAUZINO SÔDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 266963 Nr: 8188-13.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLCAR VEÍCULOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE SALAME VÁRZEA GRANDE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:MT 14.170/O, RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

DAR ANDAMENTO EFETIVO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 370413 Nr: 19740-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI GUEDES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:MT 17.234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHÔA - OAB:80.055, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - 
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OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, DANIELA PATINI - 

OAB:11.660/MT, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Processo n.º 19740-67.2014. Codigo.370413

Vistos...

Diga ao credor se ainda tem interesse no feito, sob pena de arquivamento. 

Prazo de 10 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 268797 Nr: 7521-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO ALEXANDRE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2573

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 265828 Nr: 6296-69.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS, MARA DAYSI GIL DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GERALDELLI - 

OAB:9141, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 433484 Nr: 3098-48.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O DEPOSITO REALIZADO PELA PARTE REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 239969 Nr: 1366-42.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO FERNANDO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332544 Nr: 1257-86.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORZIMAR BARBOSA DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O DEPOSITO REALIZADO PELA PARTE REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442951 Nr: 8322-64.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA - OAB:8.184-A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O DEPOSITO REALIZADO PELO REQUERIDO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436320 Nr: 4808-06.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PAISANO LIANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES, PARA 

MANIFESTAREM SOBRE AS PROVAS QUE PRENTEMDEM PRODUZIR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 105794 Nr: 1919-94.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARROCERIAS CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:OAB/MT 

14.630, BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB:218164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 353187 Nr: 18126-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA BOSCARDINI GASPARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:OAB/MT 9.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o novo endereço 

informado pela parte para a realização da pericia, ou seja, Avenida 

Alameda Julio Muller s/n, bairro Jardim Beira Rio Várzea Grande - MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 386068 Nr: 2675-25.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, IZABEL 

CRISTINA RODRIGUES DA SILVA]

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 261808 Nr: 730-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE MÉDICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. C. DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JUNIOR - 

OAB:6398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES, PARA 

APRESENTAREM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 55771 Nr: 1874-32.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VICENTE EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376578 Nr: 24231-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA SOUSA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ANUNCIAÇÃO S DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYANE CRISTINA BASTOS DA 

CRUZ - OAB:174011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT 14.156

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES, PARA 

MANIFESTAREM SOBRE AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 298936 Nr: 19511-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LITERCIO BATISTA VARGAS, JULIANA THOAZINI 

HERNANDES VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI JEVERSON DE OLIVEIRA, WAGNER 

AUGUSTO DE OLIVEIRA, COMIPIL - COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:MT 14.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 279153 Nr: 22887-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO FERNANDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA VELOSO TRANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - OAB:12941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A DEVOLUÇÃO DA CARTA DOS CORREIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 316837 Nr: 13200-37.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GALENO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Brandão - OAB:13815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 Processo n.º 13200-37.2013. Codigo.316837

Vistos...

Intime a parte autora para dizer em 5 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426168 Nr: 25250-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO ANTONIO LEPRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEUNEI JOSÉ BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RAFAEL LEPRE DE 

OLIVEIRA - OAB:17499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425262 Nr: 24765-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY ANDRADE CUEBAS - 

OAB:OAB/MT 5211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O DEPOSITO REALIZADO PELO REQUERIDO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 267688 Nr: 6429-14.2011.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANETE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIA RITA RICCI ROCHA, ROBERTO 

PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEINER LEAL 

ROSA - OAB:7715, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A 

MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - OAB:6.180

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003335-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO PIRATELLO (AUTOR(A))

LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINEIA KATIA BOSI (ADVOGADO(A))

SERAFIM CAIADO NETO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003335-65.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): AUREO PIRATELLO RÉU: SERAFIM CAIADO NETO Vistos... Por 

não verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito. Delimito que a prova deverá 

versar quanto a suposta diminuição do valor referente aos alugueres 

locatícios em R$ 2.000,00 (mil reais). Postergo a análise das preliminares 

por se confundirem com o mérito. Já intimadas as partes as partes para 

indicar provas, ambos manifestaram-se, ambos pela oitiva de 

testemunhas. Assim, defiro as provas e para colheita da prova oral, 

oportunidade em que também tomarei os depoimentos das partes como 

prova do juízo, designo audiência de instrução e julgamento para 

30/10/2018, às 16:00 horas. Consigno que, as partes deverão no prazo de 

15 dias, juntar rol de testemunhas, sob pena de não serem intimadas e 

ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 4º). Caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da 

hora, e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003618-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAMEDES RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA JOSE RIBEIRO (REQUERENTE)

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCILENE MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003618-20.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA JOSE RIBEIRO, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA, 

MAMEDES RIBEIRO FILHO REQUERIDO: DULCILENE MARIA RIBEIRO DA 

SILVA Vistos... Entendo necessária a justificação prévia do alegado e 

para tanto, designo audiência para o dia 30/10/2018, às 17h30min. Nos 

termos do art. 562, CPC, cite-se a parte ré para comparecer à audiência, 

em que poderá intervir desde que por intermédio de advogado. O prazo 

para contestar é de quinze dias (CPC, art. 564) e contar-se-á a partir da 

intimação do despacho que deferir ou não a liminar (CPC, art. 564, 

parágrafo único). Por se tratar de medida de urgência, determino que seja 

cumprido pelo Oficial Plantonista. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001257-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SALOMAO DANTAS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001257-98.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCELA SALOMAO DANTAS RÉU: OI S/A Vistos... 

Considerando a obrigatoriedade da conciliação, e em atendimento ao Novo 

Código de Processo Civil, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 21/11/2018, às 12:00 horas 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ. Para tanto, intimem-se as partes. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003053-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003053-90.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUCIA MARIA MARQUES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Por não verificar a 

impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Delimito que a prova deverá versar sobre a validade 

da cobrança do consumo nas faturas de energia elétrica. Já intimadas as 

partes as partes para indicar provas, somente a autora manifestou 

interesse na prova documental e oitiva de testemunhas. Assim, defiro as 

provas e para colheita da prova oral, oportunidade em que também tomarei 

os depoimentos das partes como prova do juízo, designo audiência de 

instrução e julgamento para 23/10/2018, às 15:00 horas. Consigno que, as 

partes deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de testemunhas, sob pena 

de não serem intimadas e ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 4º). 

Caberá ao advogado da parte requerida informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora, e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Em 

relação às testemunhas da parte autora, determino que sejam intimadas 

pessoalmente, nos termos do art. 455, §4º, VI do CPC, devendo a Sra. 

Gestora providenciar o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001557-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001557-26.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Por não verificar a 
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impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Delimito que a prova deverá versar sobre a 

localização dos fios de alta tensão instalados na calçada, no sentido de 

saber se eles estão posicionados segundo as orientações técnicas legais 

ou se estão instalados muito perto do imóvel da autora, ainda, se os fios 

de alta tensão estão devidamente encapados. Já intimadas as partes as 

partes para indicarem provas, a parte requerente manifestou interesse na 

produção de prova pericial e oitiva de testemunhas, o requerido requereu 

o julgamento antecipado. Em havendo interesse na produção de prova 

pericial, Para realização da perícia nomeio Engenheiro eletricista Claudio 

Mauro da Silva Neto, com endereço no Residencial Monza, Parque das 

Nações, em Cuiabá-MT, fone (65) 99619-8528, e-mail 

silvaneto.claudio@gmail.com. Assim, intimem-se as partes, para querendo, 

em cinco dias, formularem quesitos e indicar assistente técnico em 

conformidade com o art. 465, do CPC. Determino que o Sr. Perito seja 

intimado para dizer se aceita realizar a perícia cujo pagamento deverá 

observar o disposto nos itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da CNCG. Em aceitando, 

este deve indicar proposta de honorários e data para avaliar/periciar o 

imóvel, cujo pagamento deverá observar o disposto nos itens 2.18.11 e 

2.18.11.1 da CNCG, sendo o prazo máximo de trinta dias para a entrega do 

Laudo Pericial em cartório. Intimem as partes para apresentar quesitos, 

bem como, caso queiram, indicar assistentes técnicos, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo 

pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias e conclusos para designação de audiência, 

oportunidade em que tomarei, também como prova do juízo, os 

depoimentos das partes, bem como, inquirirei as testemunhas arroladas, 

desde que no prazo que fixo 15 dias antes da audiencia; Consigno, desde 

já, que caberá aos advogados das partes informar/ intimar suas 

testemunhas quanto ao dia, hora, e local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001788-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA (ADVOGADO(A))

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

APARECIDA DAS DORES GODINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PATRICIA CAMPOS ALVES (RÉU)

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001788-87.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): APARECIDA DAS DORES GODINHO RÉU: CARLA PATRICIA 

CAMPOS ALVES Vistos... Intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de quinze dias, indicarem as provas que pretendem produzir. Feito 

isso, conclusos para saneamento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005363-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO (ADVOGADO(A))

JEFFERSON BARROSO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

PK LOCADORA LTDA (RÉU)

DANILO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005363-06.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JEFFERSON BARROSO SILVA RÉU: PK LOCADORA LTDA, 

DANILO FERREIRA DA SILVA Vistos... Certifique a Sra. Gestora se todos 

os réus foram devidamente citados e se estão todos cadastrados no 

Sistema PJE para receberem intimações. No impulso, Intimem-se as partes 

para querendo, no prazo comum de quinze dias, indicarem as provas que 

pretendem produzir. Feito isso, conclusos para saneamento. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005280-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOYSES NADAF (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005280-19.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONCEICAO BARBOSA RÉU: JOAO MOYSES NADAF Vistos... 

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 

98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma 

de lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da 

posse, deixo de designar audiência de conciliação; Determino a citação do 

réu, dos confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008290-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIPAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008290-71.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE MILTON DA SILVA SOUSA REQUERIDO: FRIPAN 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Vistos... Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008435-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDIO LUCIO ELGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008435-30.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: ORIDIO LUCIO ELGER 

Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a 

cópia do presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008479-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLASI BUCHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIÁRIA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

IVAN HARI KOCH (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008479-49.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CLASI BUCHMANN REQUERIDO: IMOBILIÁRIA FLORESTA 

Vistos etc. Intime-se o advogado da parte interessada ou, se não houver 

advogado indicado nos autos, oficie-se ao Juízo deprecante solicitando o 

envio/juntada dos documentos necessários (inicial, procuração etc) à 

devida instrução da carta, a fim de possibilitar o cumprimento do(s) ato(s) 

deprecado(s) (artigo 267, inciso I, do novo CPC). Conste do ofício que, 

decorr ido o prazo de 30 ( t r inta)  d ias sem qualquer 

manifestação/providência, o que será certificado nos autos, a precatória 

será devolvida no estado em que se encontra, na forma do Capítulo 2, 

Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), 

independentemente de nova determinação. Atendida a providência supra, 

cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da carta como mandado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008509-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

MARIA RAQUEL BELCULFINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008509-84.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

REQUERIDO: ANTONIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA Vistos... 

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes 

autos de natureza bancária para a vara especializada. Ao Cartório 

Distribuidor para as devidas providências. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344931 Nr: 11837-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO INÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Intimação ao autor para retirar a certidão expedida, no prazp de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 26807 Nr: 5170-67.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASAI ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO BISPO ALMEIDA, DIONISIO PEREIRA 

DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, LUCELIA ALMEIDA LEITE 

RODRIGUES, WAESLAYNE APARECIDA DE SOUZA PINHEIRO, MARCELO 

NORBERTO SILVA, JONIEL DE SOUZA XAVIER, JANE MARQUES DE 

OLIVEIRA, JUSCILENE DE ASSIS VILELA, MARIA MADALENA 

GONÇALVES SENARIO DIAS, ODINEY MARCIO DE QUEIROZ, LUCIANO 

BATISTA DE SOUZA, ADENIVALDO COSTA DOS SANTOS, LUCIANE 

RODRIGUES DA CUNHA, ANTONIO CARVALHO, WESLEY NUNES 

SOUTHIER, MIGUEL ALVES DE SOUZA, ADRIANO DA SILVA MARQUES, 

ESTEVÃO MARQUES DE AMORIM, JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS, 

SIMONE SABARÁ SILVA, ALAN CHRIST GOMES DE LIMA, FLAVIO 

JOAQUIM DA SILVA JUNIOR, EUZÉBIO CARLOS GONÇALVES DE 

ARRUDA, EDINNELY FERREIRA RODRIGUES, ZELIA APARECIDA DA 

SILVA, HENRIQUE GALDONO BARROSO, JESSIKA DANIELLY ALMEIDA 

DA SILVA, IRENE MONICA DA SILVA FERREIRA, FRANCISCO DAS 

CHAGAS DE SOUZA COUTINHO, ROZIVALDO NASBAL LOPES DOS 

SANTOS, OSVALDO ABADE DELFINO, VILMA GERALDA ALVES, 

DURVALINO GIMINIANO DE ANDRADE, WALISON CARVALHO DA SILVA, 

ALTAIR EDUARDO SANTANA, NERLI TEREZINHA MARTINS, STENIO 

OSIAS OLIVEIRA SALES, LUCILENE BARBOSA DE ALMEIDA SOUZA, 

DAMARIS FERREIRA DA SILVA, JUCILEIDE CATARINA DA CRUZ RIBEIRO, 

JOANA DEUZALINA DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, 

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, IRENE CARDOSO SOBRINHO, ADELINA 

DE SOUZA XAVIER SANTANA, DEBORA APARECIDA ARCANJO, ELZA 

INACIO FELIZENO, JOZIANE DA SILVA SOARES, ROSEIL JOSE DA SILVA, 

MARIA JOSE GOMES CAMPOS DE ARRUDA, ALICE BERNARDINA 

SOARES, MARGARIDA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO PAULO MOURA 

DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, FLAVIO APARECIDO 

RODRIGUES, MIRIAN APARECIDA ARCANJO NOVAIS, SAMARA FREITAS 

SANTOS, PAMELA NANCY OLIVEIRA SALES, WANDERSON SILVA DA 

CONCEIÇÃO, MAYCON JONATHAM BERTULIO DA SILVA, ANTONIO 

MARCELO DE MOURA DIAS, MARIA JESOINA XAVIER DO VALE, 

RONILSON CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO M. 

VASCONCELOS - OAB:10.624, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838 MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561, HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - OAB:OAB/MT 

17.626

 : 1.HABILITE-SE para integrarem o polo passivo da demanda aqueles 

qualificados no petitório de fls. 118/146 e 559/560 por se tratarem de 

moradores do loteamento em discussão. 2.CONCEDO o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresentem peça contestatória, contados a partir 

da intimação do advogado constituído nos autos. 3.PROMOVA-SE as 

alterações pertinentes na capa dos autos e no Sistema Apolo. 

4.DETERMINO com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, a 

CITAÇÃO POR EDITAL de todos ocupantes dos lotes 07, 08, 10, 11, 12 e 

13 da quadra 31; lotes 09, 10, 11, 12 da quadra 32 e lotes 03, 04, 07 da 

quadra 33; bem como de todos os lotes da quadra 29 e 30 do Loteamento 

Joaquim Agostinho Curvo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com 

artigo 257, III, do CPC. 5.Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o 

que deverá ser certificado, em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, 

desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte 

requerida citada por edital, devendo ser intimada para apresentação de 

contestação no prazo legal. 6..Apresentadas as peças contestatórias, 

certifique-se quanto a tempestividade e abra-se vistas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). 7.Decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, intimem-se as partes para especificar as provas que ainda 

pretendem produzir. 8.No mais, em atenção ao artigo 566 do CPC, 

DESIGNO audiência para tentativa de conciliação para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 15h20min. .ADVIRTO que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Por fim, deixo de manifestar quanto ao pedido de 

reconsideração da liminar, uma vez que esta perdeu seu efeito, já que o e. 

TJMT determinou a manutenção das famílias no loteamento até deslinde do 

feito, conforme Recurso de Agravo de Instrumento de n. 

1002578-70.2017.811.0000. (fls. 583/588).,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 404606 Nr: 13707-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RAFAEL GUIMARAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 
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NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 490678 Nr: 8426-22.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSISTER MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875/MT, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090/MT, 

OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB:835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Procedo com a retificação em parte da decisão de fls. 79/81, haja vista 

que não foi deferido ao autor os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte autora.

De tal modo, anulo o segundo parágrafo da folha 81.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 490679 Nr: 8427-07.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATER RIBEIRO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Procedo com a retificação em parte da decisão de fls. 59/60, haja vista 

que não foi deferido ao autor os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte autora.

De tal modo, anulo o quarto parágrafo da folha 60, verso.

Intimem-se.

 Várzea Grande, 20 de setembro de 18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 2943 Nr: 154-16.1992.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIETRO LUCCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 59067 Nr: 4844-05.2003.811.0002

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS 

DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIANEI CABRAL, VANETE BARROS 

DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4282

 Vistos etc.

ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 281636 Nr: 357-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS, JULIANA DE 

ALMEIDA SILVA, ALESSANDRO DOS SANTOS LESIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESIUK COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA ME - 

TRANSPORTES LESIUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 136, por meio da qual a parte exequente 

informa que a parte executada quitou integralmente seu débito, não tendo 

mais interesse a reclamar contra a mesma, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do CPC, julgo extinto o processo de execução de título extrajudicial.

 Custas e honorários advocatícios nos termos pactuados.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298935 Nr: 19510-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C DA SILVA METALÚRGICA E MANUT. 

INDUSTRIAL ME, JOSÉ CARLOS DA SILVA- SÓCIO DA EXECUTADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Nada obstante a Defensoria Pública ter apresentado contestação, a 

defesa nos autos de execução são os embargos.

Nesse sentido:

 Não é despiciendo lembrar que, no processo executório, havendo citação 

presumida, deverá, por igual raciocínio e imposição legal e constitucional, 

ser nomeado ao executado-revel curador, podendo, para garantir o 

contraditório no processo de execução, serem oferecidos embargos à 

execução (meio de defesa típico daquela espécie processual) como 

reconhecido pelo STJ: “a curadoria especial tem legitimidade para 

embargar execução promovida contra executado citado por edital.” (STJ, 

Ac.unân.4ªT., REsp.79.423/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar, DJU 29.4.96); 

“o juiz deve nomear curador especial ao devedor citado fictamente, e que 

não compareceu ao processo de execução. O curador especial, 

representante judicial do devedor citado fictamente, pode ajuizar ação de 

embargos à execução.” (STJ, Ac.unân. 2ªT., REsp.28114/RJ, j.3.3.97, Rel. 

Min. Adhemar Maciel, RSTJ96:182).

Em assim sendo, determino o desentranhamento e devolução da peça de 

fls. 71/75, devolvendo o prazo à Defensoria Pública, a fim de propor 

Embargos à Execução.

Da mesma forma, desentranhe-se a peça protocolada pelo credor às fls. 

78, entregando-a ao seu subscritor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 301549 Nr: 22297-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTONIEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTERIA TRICOLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CESAR MACIEL 

MENESELLO - OAB:13146, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA 

- OAB:4338-A/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 145/146, por meio da qual a requerida 

informa que quitou integralmente seu débito e traz termo de quitação do 

acordo, e estando este devidamente assinado pelo douto patrono da parte 

autora, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, julgo extinto o presente 
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cumprimento de sentença.

 Custas e honorários advocatícios nos termos pactuados.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 293062 Nr: 12972-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES S/A, 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, Fabiana Fernandez - OAB:MT 

16.878, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, Leonardo 

Fialho Pinto - OAB:108.654/MG

 Diante de todo o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento 

de sentença oposta por Prime Incorporadora e Construções S/A e MRV 

Engenharia e Participações S/A, reconheço o excesso da execução, nos 

termos do art. 525, § 1º, VII, do Código de Processo Civil. Contudo, em 

virtude de ser suprimido o valor do cálculo acostado às fls. 473, e a fim de 

que não reste qualquer dúvida a respeito, hei por bem remeter os autos ao 

Contador Judicial para elaboração da estimativa devida de forma 

individualizada, com relação aos danos materiais (alugueres), dano moral 

e honorários de sucumbência, nos termos esposados acima, de acordo 

com a sentença de fls. 405/408, confirmada pelo TJMT (acórdão de fls. 

435/441).Advirto o Sr. Contador Judicial que a data final dos cálculos a 

serem elaborados é a data do depósito espontâneo efetuado pela parte 

devedora, qual seja, 23.12.2015 (fls. 458).Arbitro honorários 

sucumbenciais em favor das impugnantes/executadas no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, 

considerando que lhe foi concedida a assistência judiciária à parte 

autora/credora, fica sobrestada a cobrança enquanto permanecer a 

situação de pobreza ou se dentro de cinco anos, a contar da sentença 

final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita.Com os cálculos nos autos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10(dez) dias, vindo a seguir conclusos para as 

deliberações pertinentes. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 292665 Nr: 12549-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MARECHAL RONDON SEÇÃO II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:MT 3.541-B, WERUSKA FONTES MAGALHAES - OAB:10.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 Vistos etc.(...)Diante de todo o exposto, acolho parcialmente a 

impugnação ao cumprimento de sentença oposta por Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, nova denominação de Centrais 

Elétricas Matogrossenses S/A, e via de consequência, determino a 

remessa dos autos ao Contador Judicial para retificação dos 

cálculos.Deverá o servidor elaborar a estimativa dos honorários 

sucumbenciais arbitrados na sentença no valor de R$ 1.000,00, incidindo 

juros de mora a partir do trânsito em julgado (01.12.2015) e correção 

monetária a partir do arbitramento (06.07.2015), até a data do depósito 

judicial, que se deu em 29.03.2016 (fls. 120).Arbitro honorários 

sucumbenciais no importe de 20% do valor da impugnação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Havendo sucumbência recíproca, determino o 

rateio dos honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte autora, 

vencida na maior parte responsável pelo pagamento do percentual de 60% 

(sessenta por cento) e a parte requerida pelo pagamento de 40% 

(quarenta por cento).Com a estimativa nos autos, intimem-se as partes 

para querendo se manifestarem acerca do laudo. Prazo: 10 dias. Com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247800 Nr: 7525-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILKELY NATALY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Pendente de análise o petitório de fls. 150/152, onde o credor requer a 

nulidade da intimação da parte executada por edital na fase de 

cumprimento de sentença, face ter endereço certo.

Com razão a parte credora, haja vista que na fase de conhecimento a 

parte requerida/devedora fora citada pessoalmente, tendo inclusive 

apresentado embargos monitórios através da Defensoria Pública.

 Em assim sendo, chamo o feito à ordem e torno nula a intimação da 

executada, a qual foi feita via editalícia (fls. 148/149), e determino sua 

intimação, via mandado, no endereço indicado às fls. 150, observando que 

a diligência já se encontra recolhida às fls. 13.

Expeça-se o mandado de intimação com as advertências contidas na 

decisão de fls. 138.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 476094 Nr: 24222-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIANEI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao petitório de fls. 

76/77 e requerer o que entender de direito. Prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e intime-se pessoalmente a parte 

exequente, para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449584 Nr: 11686-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA MAGALHÃES LEQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC PRIMO ROSSI ADM DE CONS ROSSI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON PAULO ROMEIRO 

VIEIRA - OAB:21.403 oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON PAULO ROMEIRO 

VIEIRA - OAB:21.403 oab/mt

 Vistos etc.

Nada obstante a decisão de fls. 63 fazer constar que o pedido de 

cumprimento de sentença refere-se a honorários advocatícios, trata-se de 

acordo para satisfação de todos os direitos pleiteados nesta demanda.

De outro norte, estando a decisão equivocada no que se refere à 

atualização do cálculo, remeta novamente os autos ao Contador Judicial 

para elaboração de novo cálculo, atualizando o valor ajustado às fls. 

50/52, com juros e correção monetária.

Com a estimativa nos autos, cumpra-se a última parte da decisão de fls. 

63, intimando-se a parte devedora ao pagamento.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94976 Nr: 4506-26.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CAMINHÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - 

OAB:9504/MT, Kilza Giusti Galeski - OAB:8660, Marcela Balieiro 

Soukef - OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.Da análise dos autos, depreende-se que o exequente 

novamente pretende o deferimento da restrição de circulação dos veículos 

de propriedade da empresa executada, e que não foram localizados para 

avaliação.Pois bem. No caso, o Oficial de Justiça designado para cumprir o 

mandado de penhora e avaliação, informou que não obteve êxito na 

diligência, haja vista não ter localizado a empresa requerida (certidão de 

fls. 221). Assim, considerando que nenhum dos veículos foram 

localizados, e havendo possibilidade de utilização dos mesmos por 

terceiros, possível o deferimento da pretensão do credor, uma vez que o 

próprio sistema RenaJud interliga o Departamento Nacional de Trânsito e o 

Poder Judiciário, e possibilita a medida de restrição de circulação, que 

engloba impedimento de registro da mudança da propriedade, novo 

licenciamento no sistema RENAVAM e a circulação no território nacional 

(art. 9º do Regulamento do RENAJUD).(...)De outra banda, entendo 

suficiente para garantia da dívida somente um dos veículos, pelo que 

procedo a restrição de circulação, via RenaJud, do auto Ford/F250 XL L – 

Placa KAA6550, conforme espelho que segue em anexo.No mais, 

intime-se o credor para manifestação nos autos, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443456 Nr: 8560-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CELSO DE MORAES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA AQUIDABAN - EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia Silva Gonçalves - 

OAB:19683/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Imissão na Posse proposta por Paulo Celso de 

Moraes Magalhães em desfavor de Drogaria Aquidaban EIRELI - ME, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial.

Realizada audiência de tentativa de conciliação esta restou infrutífera, 

conforme Termo de Audiência de fl. 48.

Devidamente citada a requerida apresentou peça contestatória às fls. 

56/62 e juntou documentos de fls. 63/66, tendo formalizado no corpo da 

peça pedido de justiça gratuita.

 Houve réplica às fls. 68/70.

Passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pela requerida.

1. Do pedido de gratuidade realizado pela requerida

Tem-se que a requerida requer pelos benefícios da justiça gratuita, 

contudo não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar sua 

situação financeira precária.

 Ademais, a gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é admitida em 

situações excepcionais e mediante comprovação de insuficiência 

financeira não só da empresa, mas também dos seus sócios (Precedente 

do STF - AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 

30/04/2009; e do STJ: EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor 

Rocha, j. 04/02/2004).

 Destarte, determino venha a requerida, em 15 (quinze) dias, demonstrar 

documentalmente a atual hipossuficiência financeira da empresa e de 

seus sócios para análise do pedido de justiça gratuita.

2. Da representação processual da requerida

Verifica-se que a requerida deixou de trazer aos autos o ato constitutivo 

da empresa, logo, faz-se necessária sua intimação para regularizar sua 

representação processual.

 Sendo assim, intime-se a requerida para promover a juntada de cópia do 

ato constitutivo da empresa, sob pena de revelia. Prazo 10 dias.

Após retornem os autos conclusos para saneamento ou eventual 

julgamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 242529 Nr: 3735-09.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740/RS

 Vistos etc.

Com razão em parte o credor em seu petitório de fls. 391, contudo, tendo 

incluído em seu cálculo juros nas custas e diligências, entendo 

conveniente nova remessa ao Contador Judicial.

Deverá o Servidor proceder a elaboração da estimativa da seguinte forma:

1 – Cálculo individualizado das custas e taxas processuais, bem assim da 

diligência do Oficial de Justiça, observando a data de cada depósito, tais 

valores deverão ser tão somente atualizados, observando que não 

incidem juros de mora (fls. 38/39, 221 e 225), conforme já enunciado na 

decisão de fls. 377.

2 – Para elaboração do valor do débito, R$ 15.000,00 + 15% dos 

honorários, deverão incidir juros de mora a partir do evento danoso 

(26.10.2009 – fls. 199) e correção monetária a partir da sentença 

(15.03.2012 – fls. 298/300), até a data do depósito efetuado pela empresa 

requerida, qual seja, 09.06.2015 – fls. 362/363 (R$ 31.676,03).

Havendo valor remanescente desse segundo cálculo, deverá ser 

atualizado, nos mesmos moldes, até a data da sua elaboração.

3 – Com as estimativas nos autos, intimem-se as partes para 

manifestação. 10 dias.

4 – A seguir conclusos para as deliberações pertinentes.

5 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 102059 Nr: 11175-95.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA DOS SANTOS SCHIMIT-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito de Execução de Título 

Extrajudicial, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, em 

razão da fluência do prazo prescricional incidente no caso. Custas pagas 

inicialmente. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do contraditório. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 272121 Nr: 13576-91.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDM, FAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCDM, OSDS, NDM, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANDRA APARECIDA 

APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - OAB:25.379, NOILVIS KLEM 

RAMOS - OAB:13100, PRISCILLA RIBEIRO PEIXOTO BORGES - 

OAB:14378, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419/MT

 Vistos etc.
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Considerando que a autora/reconvinda se manifestou às fls.510/511, 

informando a quitação do imóvel citado na ação reconvencional e juntando 

recibo à fls. 512/513, faz-se necessária a intimação do reconvinte para se 

manifestar quanto ao interesse no prosseguimento da ação.

Sendo assim, intime-se o reconvinte Francisco Amaral Montenegro para 

se manifestar quanto ao petitório e documento acostados às fls. 510/513. 

Prazo 10 dias.

No mais, denota-se que houve a homologação de desistência do feito 

quanto ao locatários, conforme decisão de fls. 478/481, logo, devem ser 

excluídos do polo passivo José da Silva e Osvaldo Soares dos Santos, 

pois apesar de não constarem no dispositivo da sentença proferida 

também se tratam de locatários, tratando-se de mero erro material passível 

de correção.

Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 353618 Nr: 18442-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PIAZ PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

(CALCENTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRA SILVA DOS SANTOS - 

OAB:15916 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB38.266

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que a perita nomeada não faz parte do 

quadro de peritos da empresa que a vinculou ao banco de peritos do 

TJMT, conforme fls. 94/95.

Sendo assim, DEFIRO o pedido exposto à fl. 94 e nomeio em substituição a 

perita grafotécnica, PAOLA DA SILVA MOREIRA, e-mail: 

becker@peritosjudiciais.com, para realização da perícia deferida à fl. 87.

 Concedo à perita o prazo de 05 (cinco) dias para que apresente currículo 

e comprove especialização, confirme os contatos profissionais, bem como 

informe quanto a possibilidade de realização da perícia nos documentos 

de fls. 50/52, uma vez que a empresa ré já informou à fl. 100 que não 

dispõe da via original.

Intime-se a requerida para efetuar o depósito judicial do valor integral dos 

honorários informados à fl. 95 ficando deferido o levantamento de até 

cinquenta por cento dos honorários arbitrados em favor do perito no início 

dos trabalhos, devendo remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados os esclarecimentos necessários (art. 

465, § 4º do CPC).

Promovido o depósito, intime-se a perita para designar data, horário e local 

para início dos trabalhos, o que deverá ser comunicado nos autos de 

forma a possibilitar aos assistentes técnicos o acompanhamento da 

perícia, devendo serem intimados da data designada, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, § 2º).

Albergado pelo artigo 357, §8º, do CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, 

após o aceite do encargo, para apresentação de laudo (art. 465, CPC). 

Faça-se constar as observações dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328683 Nr: 25002-32.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL - CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:MT 17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico que, a Sra. Perita manifestou aceitando sua nomeação, bem 

como, de seus honorários. Diante disso, intimo as partes para 

manifestarem de acordo com o despacho de fls. 103/104, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 314344 Nr: 10598-73.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DAS DORES ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPRE MAIS LTDA, 

RADAMÉS ALVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT, MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2.542 - MT, NÁJILA 

PRISCILA FARHAT - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a petição de fls. 127, onde a parte autora requer a 

desistência da presente ação em razão da requerida estar em 

recuperação judicial, e havendo anuência tácita dos requeridos, conforme 

devidamente certificado às fls. 128, homologo a desistência manifestada, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

Condeno a autora ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1 e 2º do CPC.

 Tais exigências, no entanto, ficam suspensas, nos termos do artigo 98, 

§3º, do CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393950 Nr: 7739-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita 

(fl. 18).No mais, diante da ausência injustificada da parte autora em 

audiência de conciliação (fl. 101), o que configura ato atentatório à 

dignidade de justiça, aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do 

valor da causa, revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 

334, § 8º do CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da 

CNGC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393766 Nr: 7630-02.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA COSTA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 
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Lima - OAB:3.127-A MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita 

(fl. 16).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392708 Nr: 7012-57.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BEM HUR DE ARAUJO MAGANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - 

OAB:18.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na 

inicial resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; ratifico 

a liminar concedida à fl. 39/40 e, consequentemente, DECLARO 

INEXISTENTE O DÉBITO da parte autora junto à empresa ré no importe de 

R$ 180,81 (cento e oitenta reais e oitenta e um centavos), referente à 

fatura de recuperação de consumo (fl. 67).DETERMINO que a requerida 

retifique as faturas de março e abril de 2015 promovendo o cálculo e 

emissão, nos termos do artigo 115, inciso II, da Resolução Normativa da 

ANEEL n. 414/2010.Arbitro os honorários advocatícios em 15% sobre o 

valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais, o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das 

custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, 

vencida na maior parte responsável pelo pagamento do percentual de 60% 

(sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta 

por cento). Tais exigências, no que se refere à autora, ficam suspensas, 

nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que é beneficiária da 

justiça gratuita (fl. 40).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450526 Nr: 12165-37.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DE SOUZA LIMA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC e, 

consequentemente, revogo a liminar concedida à fl. 53/54.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando o 

zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.Tais 

exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC, haja vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.No 

mais, diante da ausência injustificada da parte autora em audiência de 

conciliação (fl. 67), o que configura ato atentatório à dignidade de justiça, 

aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, 

revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 334, § 8º do 

CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da 

CNGC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385844 Nr: 2541-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré no importe de R$281,08 (contrato nº 5043283544) bem assim 

condeno a demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais 

ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação, considerando o zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.De outro norte, 

diante da ausência injustificada da parte autora em audiência de 

conciliação (fl. 71), o que configura ato atentatório à dignidade de justiça, 

aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, 

revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 334, § 8º do 

CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da 

CNGC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 412844 Nr: 18246-36.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MACIEL DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais) à parte autora, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 
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partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392069 Nr: 6608-06.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CAMPOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, Julgo 

Improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito com 

fulcro no art. 487, I, do CPC.Pela sucumbência, condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Tal exigência, no 

entanto, fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista 

que o autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 18).Deixo de condenar o 

pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da ausência de 

contraditório.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 387957 Nr: 4057-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) à 

parte autora, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes 

de acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais que, considerando a quantia ínfima atribuída ao 

valor final da causa, por apreciação equitativa arbitro tais honorários no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais), considerando o zelo do 

profissional; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405753 Nr: 14401-93.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379642 Nr: 26474-34.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO ( nome fantasia: ORION VEICULOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denota-se que a parte requerida opôs Recurso 

Agravo de Instrumento n. 1004797-92.2018.811.0000 contra a decisão 

que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Destaco que, apesar inexistir liminar suspendendo o feito, entendo ser 

pertinente aguardar o julgamento do mérito do referido recurso, uma vez 

que o feito está apto para saneamento, contudo caso o recurso seja 

provido deverá ser oportunizada a produção de provas pelo denunciado à 

lide.

Desse modo, com fulcro no princípio da economia processual, postergo a 

prolação de decisão saneadora para após o julgamento de mérito do RAI 

n. 1004797-92.2018.811.0000.

No mais, RECEBO o incidente de Execução Provisória de Astreintes de fls. 

166/167, nos termos do artigo 537, §3º, do NCPC.

Intime-se o requerido/executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o pagamento do montante cumulado da multa a que foi 

condenado liminarmente na decisão de fl. 30, conforme planilha 

apresentada pelo exequente à fl. 167 (artigo 537, §5º, do CPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, o executado poderá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação independentemente de 

penhora ou nova intimação (artigo 536, §4º, do CPC).

Consigno que somente poderá ser levantado o montante referente as 

astreintes após o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nestes 

autos principais, caso seja favorável à parte exequente, nos termos do 

art. 537, § 3º do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 285007 Nr: 4056-73.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.PARTS DIST. DE COMPONENTES AUT. LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORKY COM. E INDUSTRIA LTDA, VAFER 

MOLAS E ALARMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 
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OAB:5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Reclamação com pedido de Tutela Antecipada Initio Litis e 

Inaudita Altera Pars proposta por M Parts Dist. De Componentes Aut. Ltda 

Epp em desfavor de Torky Com. E Industria Ltda e Vafer Molas e Alarmes, 

ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 66) para se manifestar acerca da certidão de 

fls. 65, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 67.

 No seguimento, expediu-se carta de intimação pessoal à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob 

pena de extinção (fls. 68). Na ocasião, obteve êxito em sua diligência, 

conforme informação trazida pelo Correio às fls. 69.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada (fls. 70).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte exequente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 272397 Nr: 14263-68.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEDROSA DA COSTA, ESPÓLIO DE MANOEL 

MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo 

único c/c art. 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil, conforme 

fundamentação apresentada.Sem custas processuais, uma vez que defiro 

os benefícios da justiça gratuita.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424933 Nr: 24569-57.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL REY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito com resolução de 

mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC.Pela sucumbência, condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos 

profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita (fl. 17).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008575-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE LOPES CANTANHEDE (AUTOR(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008575-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EVANETE LOPES CANTANHEDE RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 20 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008624-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIAS SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

LUCILENE LINS FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008624-08.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADAIAS SOARES DA SILVA RÉU: INSS Vistos. Trata-se de 

ação proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

autarquia federal, de tal modo, falece este juízo de competência para 

processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que 

sejam os presentes autos redistribuídos para uma das Varas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Às providências. Várzea Grande, 21 de setembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000032-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000032-43.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ISRAEL DO ESPIRITO SANTO SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 
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Centro Judiciário não se obteve êxito na realização de acordo (id. 

3221003). Destarte, procedo ao saneamento do feito. 1 - Da inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. Sustenta a requerida que atendendo o 

disposto na Resolução CNSP n. 154/2006, a SUSEP aprovou a Seguradora 

Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT a operar neste segmento, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações de seguro DPVAT em todo 

o país. Assim, pugna inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, 

porquanto é a instituição responsável pela administração e pagamento das 

indenizações de seguro DPVAT. Em que pese os argumentos expendidos 

pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico 

nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser 

dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, 

nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. 2 - 

Da ausência de requerimento administrativo falta de interesse de agir. 

Argumenta a requerida que a ausência de pedido de pagamento de 

indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa e o 

ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada. Pois bem. Em que pese este magistrado ter 

proferido decisões em que reconhecia que o simples fato de o autor não 

ter ingressado na via administrativa não era condição para o acesso ao 

poder judiciário, recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir 

decisão monocrática no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de 

requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência 

de interesse de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. 3- 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º§5º da Lei nº 

6.194/74. Afirma que a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente de trânsito, sua localização e repercussão. Dessa 

feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pela requerida. 

DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de dezembro de 2018, às 8horas, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. 

Para tanto nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: joao_bacan@yahoo.com.br FIXANDO, então, a quantia de 

R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, ficando deferido o 

levantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a 

favor do perito no início dos trabalhos, devendo remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados os 

esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do NCPC). Desde já formulo 

os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta alguma lesão 

permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou parcial? 

3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se tratando de 

invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, 

média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os quesitos da 

requerida já foram apresentados. Intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). 

Outrossim, ficam as partes intimadas para que, em igual prazo, indiquem 

os assistentes técnicos de suas confianças. O Senhor perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 
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podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. Fica o(a) advogado(a) da parte autora instado(a) a contribuir com 

o resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Ainda, à vista da devolução da 

correspondência encaminhada no endereço informado na exordial, deverá 

informar o endereço atualizado/completo da parte autora, no prazo de 10 

(dez) dias. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º, do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de setembro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002498-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE CRISTINA RIBEIRO MALICE (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002498-10.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELINE CRISTINA RIBEIRO MALICE RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhado os 

autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito na realização de acordo. 

Na oportunidade a advogada da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

pericial (fls. 6143711). Destarte, passo ao saneamento do feito. 1 – 

Inépcia da inicial – da necessidade de realização de pedido administrativo 

anterior – da falta de interesse se agir – Necessidade/adequação – da 

nova decisão do STF. Argumenta a requerida que a parte demandante não 

requereu administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que 

não havia necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, 

porquanto o convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas 

aos beneficiários, bastando a apresentação da documentação 

necessária. Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litígio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 4141582). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição crida pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Assim, rejeito a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Tendo em vista que a avaliação média já foi juntada aos autos, intimem-se 

as partes para manifestar, devendo esclarecer se possuem interesse na 

produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão 

sofrida pelo autor, suprindo a perícia a ser designada. Várzea Grande, 20 

de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000128-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ALVES DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000128-58.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE ANTONIO ALVES DE ASSUNCAO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Em análise 

dos autos verifica-se que a requerida arguiu preliminar de coisa julgada, 

sob o fundamento de que o autor ajuizou anteriormente demanda acerca 

do mesmo fato, com a mesma causa de pedir, partes e pedido, a qual 

tramitou pela 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob o nº 

56545-96.2014.811.0041 – Código 943427, recebendo sentença sem 

resolução de mérito, transitada em julgado. Alega que, ‘a sentença 

extinguiu sem resolução do mérito e o d. Magistrado indeferiu a petição 

inicial porque o autor não havia esgotado a via administrativa, sendo que 

deixou claro a necessidade da negativa administrativa, para que houvesse 

o ingresso na via judicial’. Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que 

restou devidamente demonstrado que o autor intentou ação que tramitou 

na 6ª Vara da Comarca de Cuiabá, na qual referia-se ao mesmo sinistro 

relatado nos presentes autos, sendo aquele feito extinto sem resolução do 

mérito (id. 3209073). Destarte, ainda que aquele processo tenha sido 

arquivado em razão do trânsito em julgado, o art. 286 do CPC, dispõe o 

seguinte: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3o, ao juízo prevento. (sem destaques no original) Dessa forma, 

é de se denotar da disposição legal retromencionada, que a distribuição de 

ação idêntica ou reiteração de pedido deve ser feita perante o juízo 

prevento, não sendo livre a distribuição conforme realizado pela parte 

autora. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 286, II, do CPC, 

por prevenção do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Por 

consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para 

onde estes autos deverão ser encaminhados e redistribuídos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 20 de setembro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008628-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDYJAYME EDUARDO FURTADO (REQUERENTE)

ERIVELTO BORGES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008628-45.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EDYJAYME EDUARDO FURTADO Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008520-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA CARMO TAVEIRA (ADVOGADO(A))

UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008520-16.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 
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RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 20 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008599-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UILTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

AFONSO FERREIRA MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008599-92.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: UILTON PEREIRA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Carta 

Precatória para cumprimento de sentença proferida em ação de Alvará 

Judicial. De tal modo, considerando tratar-se de procedimento de jurisdição 

voluntária, cuja competência é de uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões, nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, que 

outorga competência às varas para o processamento de Cartas 

Precatórias, de acordo com a matéria de sua competência, este juízo 

carece de competência para processar a presente missiva. Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o presente feito. Determino, 

por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma 

das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1008551-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO DA SILVA OLIVEIRA NETO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008551-36.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A LITISCONSORTE: CARLOS MAGNO 

DA SILVA OLIVEIRA NETO Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, proposta por instituição financeira subordinada à fiscalização 

do Banco Central. Logo, com fulcro na resolução nº 001/2015/TP, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos 

redistribuídos para a Vara Especializada em Direito Bancário. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008561-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VELOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008561-80.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: JOSE CARLOS VELOSO Vistos. Trata-se de Execução de 

Titulo Extrajudicial proposta por Administradora de Consórcio, pessoa 

jurídica subordinada à fiscalização do Banco Central, conforme disposto 

no art. 6º, da Lei 11.795, de 2008. Logo, com fulcro na resolução nº 

001/2015/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que sejam os 

presentes autos redistribuídos para a Vara Especializada em Direito 

Bancário. Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008378-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ COLTURATO PEREZ (AUTOR(A))

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDISON RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - 778.337.321-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008378-12.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SERGIO LUIZ COLTURATO PEREZ RÉU: CLAUDISON 

RODRIGUES PROCURADOR: CLAUDISON RODRIGUES Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou seu estado civil, profissão nem seu endereço eletrônico. 

Ainda, o autor requer os benefícios da justiça gratuita, mas ante a 

ausência de informação quanto à sua profissão não é possível constatar 

a existência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

(art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a parte autora demonstrar 

sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. 

Informar o endereço eletrônico, a profissão e o estado civil do requerente; 

2. Comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, (art. 99, § 2 

º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC); Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004430-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOINA RAMOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA - ME (RÉU)

NIRCE MARTINS DE ALMEIDA CRUZ (RÉU)

claudenilson martins cruz (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004430-62.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LEDOINA RAMOS DE ARRUDA RÉU: MARTINS DA CRUZ & CIA 

LTDA - ME, NIRCE MARTINS DE ALMEIDA CRUZ, CLAUDENILSON MARTINS 

CRUZ Vistos. Trata-se de Ação de Despejo não Residencial – Denúncia 

Vazia, proposta por LEDOINA RAMOS DE ARRUDA em desfavor de 

MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA EPP. Aduz que, é proprietária do imóvel 

situado à Rua do Livramento nº 142 – CEP 78110-400 – Várzea Grande - 

MT, o qual encontra-se alugado para a Requerida, pelo valor de 

R$1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) mensais, com início 

10/03/2016 término 10/12/2016. Sustenta, que o contrato tonou-se por 

tempo indeterminado, e tendo em vista que não tinha interesse na 

manutenção da locação procedeu a notificação da rescisão contratual, 

findo o prazo em 1º/06/2018, sem que a requerida restituísse o imóvel. 

Esclarece que, ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento desfavor 

da Requerida, a qual tramitou na terceira Vara Cível da Comarca de 

Várzea - Processo Nº 1000 349-07 2017 811 0002, nesta a requerida 

pleiteou a renovação do contato de locação, mas foi indeferido em razão 

de não preencher os requisitos contidos no artigo 51, incisos I, II e III da Lei 

nº 8.245/91. Assim, pugna pela concessão da liminar para desocupação 

do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Pugnou a gratuidade da justiça. O 

pedido liminar foi deferido (id. 13484351), mediante prestação de caução. 

A caução foi prestada e o termo de caução lavrado (id. 14236496). 
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Devidamente citada a requerida quedou-se inerte (id. 14301092). 

Aportou-se aos autos petição em que a autora informa que o imóvel foi 

abandonado pela locatária, requerendo a expedição de mandado de 

verificação e imissão na posse, autorizando o oficial de justiça a proceder 

o arrombamento do imóvel. E os autos vieram conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e Decido. Do julgamento antecipado da lide. 

Conquanto não tenha sido certificado nos autos o decurso de prazo sem a 

manifestação da parte ré, constata-se que, apesar de regularmente 

citada, na pessoa dos seu representante legal, a requerida deixou de 

apresentar defesa. O mandado foi juntado nos autos em 20 de julho de 

2018, e até o presente momento não houve qualquer manifestação da 

demandada. De tal modo, decreto a revelia da parte ré, nos termos do art. 

344 do CPC. Destarte, o feito comporta julgamento antecipado, nos termos 

do art. 355, II do Código de Processo Civil. Pois bem. Da análise dos autos, 

denota-se que os pedidos são procedentes e restaram incontroversos a 

relação contratual de locação entabulada entre as partes e o valor dos 

aluguéis, conforme noticiado na petição inicial. Ressalta-se que, o artigo 

57 da Lei 8.245/91, disciplina que: "O contrato de locação por prazo 

indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos 

ao locatário trinta dias para a desocupação". Assim, a denúncia vazia põe 

fim ao contrato de locação sem que o proprietário/locador do imóvel 

precise apresentar qualquer motivo ou justificativa. Neste sentido, a 

pretensão autoral deve ser acolhida, pois houve comprovação da 

notificação escrita para desocupação do imóvel em trinta dias (id. 

13470922), quedando-se a ré inerte. De outro norte, segundo relatado 

pela própria autora a requerida desocupou o imóvel voluntariamente, após 

ser intimada da decisão que determinou a desocupação sob pena de 

despejo. Não há comprovação nos autos da ocupação por terceiros, de 

modo que, ao que tudo indica, é desnecessário o decreto de despejo. Por 

conseguinte, a imissão na posse do imóvel, pela autora, é medida de rigor 

(art. 66, da Lei de Locação). Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

ação, para o fim de declarar rescindido o contrato de locação não 

residencial firmado entre as partes, confirmando a decisão que concedeu 

a liminar de despejo (id. 13484351). Em consequência, extingo o presente 

feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Defiro o 

pedido para determinar a imissão do locatário da posse o imóvel objeto de 

contrato de locação com o requerido. Desde já, fica autorizado o 

arrombamento do imóvel, se necessário for, devendo tudo ser certificado 

pelo Oficial de Justiça. Expeça-se mandado de imissão na posse, de 

imediato. Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, 

libere-se a caução prestada. Publique-se. Intime-se. Nada sendo 

requerido, no prazo de 30(trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de ser desarquivado a 

pedido das partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 

21 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008426-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (REQUERENTE)

KEILLA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO APARECIDO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008426-68.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA REQUERIDO: 

JULIANO APARECIDO DA SILVA - ME Vistos. Trata-se de Ação de 

Homologação de Transação Extrajudicial proposta por COMERCIAL DE 

ALIMENTOS GLOBO LTDA e JULIANO APARECIDO DA SILVA ME, com 

fundamento no art. 840 do CC c/c 487, III, do CPC. E os autos vieram 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os 

termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, do CPC. Uma vez que foi celebrada a transação, e nada em 

contrário tendo previsto o acordo, põem-se ausentes os honorários de 

sucumbência. Isento de custas remanescentes nos termos do art. 90, § 

3º, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Várzea Grande, 21 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000197-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JUDITE CURVO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000197-56.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JUDITE CURVO DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Por ocasião das 

alegações finais (id. 13809684), a parte autora reiterou a proposta de 

acordo formulada no id. 9883059, “na ordem de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais) para cada processo, acrescido de honorários advocatícios de 10%” 

(sic). Nesse compasso, é certo que o Novel Código de Processo Civil 

privilegia a autocomposição, propondo às partes envolvidas na lide a 

estimulação na solução consensual dos conflitos (art. 3º, § 3º e art. 4º, 

ambos do CPC). Assim, a despeito da fase em que o processo se 

encontra, entendo que o julgamento do mérito sem propiciar mais uma vez 

as partes a composição amigável infringe os fins da nova sistemática 

processual. Deste modo, venha a parte requerida manifestar sobre a 

proposta de acordo formulada pela parte autora, no prazo de 15 dias, sem 

prejuízo de eventual designação de audiência de conciliação, caso haja 

manifestação nesse sentido (art. 139, V, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003362-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTANA AIRES 98177419153 (EXECUTADO)

MARCELO SANTANA AIRES (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução das Cartas de 

Intimação – AR’s negativos retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003919-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (EXEQUENTE)

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003919-64.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO EXECUTADO: ALEX ROSA JORGE DA 

CUNHA Vistos etc., A parte executada, devidamente citada, compareceu 

aos autos nos Ids. 14939052 a 14939153, oportunidade em que ofereceu 

à penhora, três lotes de terreno a serem desmembrados do imóvel de 

matrícula nº 7.315 do Registro de Imóveis de Cáceres – MT de propriedade 

de seu falecido genitor. Devidamente intimado para se manifestar acerca 

da garantia oferecida pela parte executada, a parte exequente aportou 

petição no Id. 15009464, aduzindo que não concorda com a penhora dos 

bens indicados pela executada, uma vez que estão situados em outra 

Comarca e fazem parte do espólio do genitor do executado, razão pela 

qual necessitaria da transmissão dos demais herdeiros. Ainda, ressaltou 

que os referidos bens encontram-se arrolados na ação de interdito 

proibitório nº 0004420-62.2014.811.0006 em trâmite na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres/MT. Ao final, pugnou pela penhora em ativos 

bancários da executada, no valor atualizado de R$ 339.125,69 (trezentos 

e trinta e nove mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e nove 

centavos). Pois bem. Dispõe o art. 829, §2º do CPC que “a penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente”. Nesse passo, denota-se a necessidade de acatamento pelo 

Juiz dos bens oferecidos à penhora, contudo, analisando os documentos 

apresentados pela parte executada, tenho que não há como prosperar a 

referida pretensão. Isso porque, os bens oferecidos à penhora pela parte 

executada não são de sua propriedade, conforme se constata da 

matrícula carreada no Id. 14939116. Outrossim, não há nos autos 

autorização do espólio ou dos demais herdeiros quanto a oferta do 

executado, razão pela qual tenho como não idôneo o oferecimento dos 

bens à penhora pela parte executada, motivo pelo qual passo a análise do 

pedido de penhora em ativos bancários do executado. Pois bem, tendo em 

vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, 

ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer 

impedimento para atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos 

devedores por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado no Id. 

15009464, sendo constrito o valor de R$ 2.705,40 (dois mil setecentos e 

cinco reais e quarenta centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. 

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC. Por fim, inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Oportunamente venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001090-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

HELIO RECEDIVE BORGES (EMBARGANTE)

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001090-13.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, 

HELIO RECEDIVE BORGES EMBARGADO: VARZEA GRANDE SHOPPING 

S.A Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001090-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

HELIO RECEDIVE BORGES (EMBARGANTE)

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001090-13.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, 

HELIO RECEDIVE BORGES EMBARGADO: VARZEA GRANDE SHOPPING 

S.A Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006768-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

DANIEL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

OSMINDO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

PALUSA DISTRIBUIDORA E AUTO PEÇAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOÃO CASSIMIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRÉ GUINCHOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CAROLINA SCARACATI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006768-43.2017.8.11.0002 

AUTOR: DANIEL ALVES DA SILVA RÉU: OSMINDO PEREIRA DE SOUZA, 

MAURICIO PEREIRA DE SOUZA, REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA 

Vistos. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Presentes os pressupostos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Citem-se, pessoalmente, os requeridos, na pessoa da inventariante, e os 

confinantes nominados no Id. 9814290, bem como citem-se, por edital, 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que 

também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à 

União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual 

interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção 

de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 

9706032), bem como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 9706121) e da 

planta e memorial descritivo do bem (Id. 9706121). Oficie-se, ainda, ao 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, com cópia da 

matrícula do imóvel (Id. 9706121), determinando as anotações devidas 

quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital 

para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no artigo 

259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à 

vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados 

no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não 

pode ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo 

sistema processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, 

sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o 

que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004182-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARCIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

15/08/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 305170 Nr: 826-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CANUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 320617 Nr: 17020-64.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARSYANO OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP, gustavo ouvinhas gavioli - OAB:163.607

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 316752 Nr: 13132-87.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALHIA KEVELLY SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE TURISMO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: danilo gaiva magalhães - 

OAB:19493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 339469 Nr: 7516-97.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO NETO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUZA REBOUÇAS 

- OAB:OAB/MT 15.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 14.469-A, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392618 Nr: 6963-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLLE MUNIZ DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413359 Nr: 18552-05.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA FERREIRA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 338699 Nr: 6870-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT, LUIS MARIO TEIXEIRA - OAB:13912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida consoante determinado, devendo, após a 

habilitação do crédito no Juízo recuperacional, comunicar tal providência 

nos presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 413353 Nr: 18547-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida consoante determinado.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432178 Nr: 2253-16.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida consoante determinado, devendo, após a 

habilitação do crédito no Juízo recuperacional, comunicar tal providência 

nos presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434277 Nr: 3597-32.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELI REGINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida consoante determinado, devendo, após a 

habilitação do crédito no Juízo recuperacional, comunicar tal providência 

nos presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 439610 Nr: 6589-63.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - 

OAB:MT 19.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332535 Nr: 1249-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO PESISSARI NETO, JULIO PELISSARI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA APARECIDA MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426063 Nr: 25188-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLERIANA NERIS GUARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452869 Nr: 13166-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM GUINCHO E AUTO SOCORRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida consoante determinado.

Por oportuno, intimo a parte em questão para manifestação, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o deslinde 

do feito.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 117171 Nr: 14782-48.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES GOMES, JULIO MARQUES 

GONÇALVES, LUIZ DOS SANTOS, LAURENTINO GONÇALVES, EDSON 

CORTEZ REAL, ALTINO PANDIM, LUIZ FERNANDO RASQUEL, VANI DE 

SOUZA ALMEIDA, MARIA IRENE RAMALHO MOZER, LIDIA DE JESUS DA 

SILVA, ULÍCIO SANTANA, ANTONIO JOSÉ LUIZ GUERREIRO, CÉLIA 

REGINA SILVEIRA GUERREIRO, ENEDINO ANTUNES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariovaldo Gomes de Oliveira - 

OAB:3546-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 511 de 584



OAB:3008-A/MT, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:MT4917, JOCILIA 

DE JESUS CORREA DA COSTA - OAB:2880/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391340 Nr: 6115-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS 

LTDA, CLEIDE ROSANGELA HETZEL, JOANYR JOSÉ AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGL TRANSPORTES GUINDASTES E 

LOCAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT, CLEIDE ROSANGEL AHETZEL - OAB:8244 - B, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO NUNES 

RONDÃO FILHO - OAB:8789

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se a respeito do cálculo de fls. 224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 221633 Nr: 1885-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. PRADO COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MIRESSE LEMES - 

OAB:RS 73331, FELIPE L. MACHADO - OAB:RS 31005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432042 Nr: 2168-30.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO TAVARES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912, MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12933/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida consoante determinado.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234647 Nr: 14660-98.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIONAN MENEINA BATISTA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373473 Nr: 21918-86.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIO SEBASTIÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A (OI S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida consoante determinado, devendo, após a 

habilitação do crédito no Juízo recuperacional, comunicar tal providência 

nos presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 204124 Nr: 181-37.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDE LINO DE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 

17.147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, comprovar a publicação do edital de citação, sob pena de 

extinção.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 270056 Nr: 10043-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMR COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO HÉLIO DA COSTA 

NETO - OAB:43435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23167-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 86171 Nr: 8048-86.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIANO CALMON NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉSIO AGAPITO SILVA, ARNALDO 

PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTAVIANO CALMON NETTO - 

OAB:8151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida nos autos consoante determinado.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 202417 Nr: 13029-90.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ DA SILVA, COOPERCOMPRA 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2739/MT, ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:4276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que as manifestações de fls. 105/107 e 137/138 tratam-se de meras 

contestações por negativa geral, deixo de intimar a parte autora para 

impugná-las e intimo as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414682 Nr: 19196-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 441557 Nr: 7563-03.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. NASCIMENTO - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI COMERCIO SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB/MT15.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AHMAD MOHAMAD HALLAK - 

OAB:15.455, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - OAB:MT 6.707

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413029 Nr: 18368-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436863 Nr: 5075-75.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEWRY SANTOS AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MAURO 

MACHADO - OAB:13.873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento..

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 327870 Nr: 24211-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TADEU LUSVAGHI BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP, marcos vinicius gonçalves floriano - 

OAB:210507SP, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:57897

 Por meio do presente ato, intimo a parte Embargante para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça para cumprimento do mandado nos 

termos da decisão de fl.287V, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, 

pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de 

Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos, com a juntada 

do original da guia e comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 213398 Nr: 8929-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CENI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 
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prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 63097 Nr: 8387-16.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ARRUDA PAULA, CELIA 

MARIA DE ARRUDA PAULA, ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11.069-B, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida consoante determinado.

Por oportuno, intimo a parte em questão para manifestação, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o deslinde 

do feito.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 273484 Nr: 16194-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA., Romilda 

Alves Costa Eller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se a respeito do cálculo de fls. 180/181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 53922 Nr: 232-24.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S 3 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LEOPOLDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 308659 Nr: 4621-03.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE APARECIDO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17.688/MT, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

8312 A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 129/130 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificar as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

 Julio Alfredo Prediger.

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 331987 Nr: 738-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIO DE MATOS MEDEIROS, ESDRAS MALTA DOS 

SANTOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:MT 14.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:, DANIELA 

PATINI - OAB:11.660/MT, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para manifestação a respeito dos 

cálculos retro.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 91582 Nr: 1344-23.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CED - DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 67339 Nr: 3233-80.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO ED. CENTRO EMPRES.VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGETEL COM. SERV. DE TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7.370/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS B. P. 

ESPOSITO - OAB:4531/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a assinatura e retirada do Termo e da Carta 

de Alienação, a averbação e posterior comprovação de tais providências 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 86171 Nr: 8048-86.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIANO CALMON NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉSIO AGAPITO SILVA, ARNALDO 

PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTAVIANO CALMON NETTO - 

OAB:8151
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10(dez) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 398608 Nr: 10579-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DE JESUS, WALDOMIRO DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAEMA SANTOS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099, ALYNE RAMMINGER PISSANT - OAB:12.120/MT, 

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:8.004/MT, EVANDRO TRINDADE 

DO AMARAL - OAB:12043-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 72/74 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

 Julio Alfredo Prediger

 Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 335485 Nr: 3958-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida consoante determinado.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 262390 Nr: 1079-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZINHA LUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU HENRIQUE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIHL ELERIAN ZANETTI - 

OAB:28481/PR

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001460-89.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Vistos, etc. A parte autora pugnou no Id. 15112930, pela utilização como 

prova emprestada da coleta de grafismo colacionada no processo n. 

1001461-74.2018.8.11.0002 que moveu em face do Banco BMG S.A. Pois 

bem, dispõe o art. 372 do CPC que “o juiz poderá admitir a utilização de 

prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar 

adequado, observado o contraditório”. Sobre a prova emprestada, ensina 

o processualista Luis Guilherme Marinoni que: “A legitimidade da prova 

emprestada depende da efetividade do princípio do contraditório. A prova 

pode ser trasladada de um processo a outro desde que as partes do 

processo para o qual a prova deve ser trasladada tenham participado 

adequadamente em contraditório do processo em que a prova foi 

produzida originariamente. Sabe-se que o exercício do poder estatal 

através do processo jurisdicional há de ser legítimo, e a legitimidade do 

exercício desse poder somente pode ser conferida pela abertura à 

participação dos contendores. Em outras palavras: se o processo 

jurisdicional deve refletir o Estado Democrático de Direito, sua ideia básica 

é garantir aos interessados participação efetiva no procedimento que vai 

levar à edição da decisão”[1]. Nesse sentido, verifico não ser possível a 

utilização da prova de coleta de grafismo produzida nos autos n. 

1001461-74.2018.8.11.0002, à vista da ausência de efetivo exercício do 

contraditório pela requerida, a qual, sequer é parte naquela demanda. 

Ademais, não vislumbro prejuízo às partes, uma vez que a prova 

emprestada não servirá para melhor comprovar os fatos alegados pela 

parte autora, uma vez que se trata de contratos distintos. Sendo assim, 

visando respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, indefiro o pedido de prova emprestada formulado pela parte 

autora. No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão de Id. 13906607, 

dando início à perícia grafotécnica. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in 

“Processo de conhecimento”; Luiz Guilherme Marinoni; 6ª ed.; 2007; p. 

286.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003854-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003854-06.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA RÉU: TOMIO & CIA LTDA - ME Vistos, 

etc. Por meio da petição constante no id. 15385391 a parte autora pugnou 

pelo arresto de bens em nome da parte requerida. Pois bem, leciona o 

doutrinado Araken de Assis que o arresto estabelecido no art. 653 do 

CPC/1973 agora positivado no art. 830 do CPC/2015, o qual intitula como 

pré-penhora, é cabível quando verificado dois requisitos, dentre eles o 

empecilho à imediata citação do executado. “De acordo com o art. 653, 

dois são pressupostos da pré-penhora: a) a constatação da ausência do 

executado de seu domicílio ou residência, após as diligências habituais do 

oficial para localizá-lo; b) a existência visível de bens penhoráveis. Não 

importa à pré-penhora a incerteza em torno do domicílio do devedor. 

Também o móvel subjetivo da ausência, se deliberada ou ocasional, 

nenhum relevo possui na espécie. Consideram-se os pressupostos 

apontados em sua objetividade: existem bens e o devedor se encontra 

ausente, e, nessas circunstâncias, e somente nelas, a pré-penhora tem 
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lugar.” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11ª edição. SãoPaulo : 

Editora revista dos Tribunais, 2007. p. 691). Outrossim, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça também já definiu ser possível o arresto 

liminar de dinheiro, via BACENJUD, quando não localizado o devedor. 

Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA 

BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. O sistema Bacenjud 

pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora online, como 

também o arresto online. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode 

utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 

653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não 

encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para 

bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse 

sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 

1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de 

Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, 

que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o 

"arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos 

valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010).5. Recurso especial 

parcialmente provido.” (Resp n° 1.240.270/RS, Relator Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, publicado no DJe de 15.04.2011). No presente 

caso, verifico que os requisitos estabelecidos no art. 830 do CPC não 

foram devidamente preenchidos, pois não há evidências de que a 

requerida tem envidado esforços para não ser localizada com o intuito de 

frustrar o recebimento do crédito a ser constituído por meio da presente 

ação monitória. O fato de a requerida não ter sido localizada nos 

endereços declinados nos autos, por si só, não justifica medida drástica 

contra o patrimônio alheio, razão pela qual tenho como desnecessária a 

medida acautelatória postulada neste momento. Posto isso, indefiro o 

pedido de arresto formulado no id. 15385391 e no impulso venha a parte 

autora manifestar o que entender de direito visando o andamento útil do 

feito, sobretudo quanto à eventual interesse na busca de endereço da 

parte requerida juntos aos convênios Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERENTE)

ADILSON NERI PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCR SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIMITRY KIRSTEN (REQUERIDO)

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000017-74.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. REQUERIDO: CCR SERVICOS E SOLUCOES 

ELETRICAS LTDA - EPP, DIMITRY KIRSTEN Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 

355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Da carência de ação por falta de 

interesse de agir Afirmam os requeridos que não são os culpados pela 

ocorrência do evento danoso descrito na inicial, de modo que falta ao 

autor interesse de agir para o manejo da presente ação regressiva em seu 

desfavor. Pois bem, o interesse de agir consiste na necessidade de 

demonstração pelo demandante de que a pretensão pleiteada é útil para 

garantir o direito disputado e de que sem ela, este direito pode acabar se 

perdendo. Nessa perspectiva, verifico que para a autora salvaguardar a 

pretensão indenizatória alegada na inicial se afigura necessário a 

propositura da presente ação. Logo, possui legítimo interesse para o 

manejo desta ação. Ademais, vejo que a matéria aventada pelos 

requeridos no tocante à ausência culpa quanto ao sinistro descrito na 

inicial é afeta ao próprio mérito da ação, pois apenas com a instrução dos 

autos será possível averiguar quem deu causa ao acidente. Assim, pelo 

princípio da asserção, a análise das condições da ação, em que está 

incluída o interesse de agir, deve se resumir a apreciar os fundamentos 

constantes da inicial, deixando para o mérito tudo aquilo que, como no 

caso judicializado, dependa do acervo probatório. Deste modo, remeto tal 

assertiva como questão do mérito, eis que esta preliminar confunde-se 

inquestionavelmente com o objeto da lide, que será examinada quando da 

prolação da sentença. Da ilegitimidade passiva Aduzem os requeridos 

serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, sob o 

argumento de que não há provas de que eles tenham provocado o sinistro 

descrito nos autos. Da análise da presente preliminar observo que esta 

também se confunde com o mérito da lide, uma vez que para a análise da 

referida preliminar mostra-se necessário verificar a extensão da eventual 

responsabilidade dos requeridos no acidente de trânsito descrito na inicial, 

motivo pela qual a presente preliminar também será analisada 

conjuntamente com o mérito. Da ilegitimidade ativa Os requeridos também 

afirmam ser a autora parte ilegítima para figurar no polo ativa da demanda, 

tendo em vista que os documentos juntados nos autos não comprovam a 

ocorrência dos danos invocados como fundamento do seu pedido 

indenizatório de caráter regressivo. Assim, requereram a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito. Pois bem. Diferentemente do alegado pelos 

requeridos a autora possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação, 

uma vez que na qualidade de seguradora ela se sub-roga nos direitos de 

ser ressarcida contra o causador dos danos pagos por ela ao seu 

segurado. Nesse sentido: “AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE 

VEÍCULOS - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - DANOS DECORRENTES DE 

ACIDENTE COM VEÍCULO - PAGAMENTO - SUB-ROGAÇÃO. Legitimados 

ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em 

conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na 

pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à 

pretensão. A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano, pelo que efetivamente 

pagou, conforme preceitua a Súmula nº 188 do STF, notadamente quando 

demonstrado no boletim de ocorrência a culpa deste, que não foi elidida 

por outro meio de prova.” (TJ-MG - AC: 10142100023589001 MG , Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 23/01/2013, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2013) Ainda, 

ressalto que a comprovação ou não de eventuais prejuízos suportados 

pela autora é matéria afeta ao mérito e com ele será analisada, razão pela 

qual rejeito a presente preliminar. Da preliminar de inépcia da inicial Desde 

logo, vejo que a preliminar não prospera, uma vez que o Código de 

Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 330, os motivos que tornam a 

petição inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou causa de pedir; o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão e a existência de pedidos incompatíveis entre si. 

Com efeito, a análise do processo revela que a petição inicial está material 

e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras supra, tanto 

que possibilitou a realização da defesa sem maiores empecilhos. Assim, 

rejeito a preliminar em análise. Dos pontos controvertidos De acordo com 

os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se o segundo 

requerido Dimitry Kirsten, preposto da primeira requerida, deu causa ao 

sinistro descrito nos autos; b) a responsabilidade da primeira requerida; c) 

se o acidente ocorreu por culpa do segurado da requerente; d) se a 

requerente sofreu danos materiais em virtude do acidente descrito nos 

autos e seus respectivos valores; d) o eventual direito de regresso da 

autora. Das provas Outrossim, ante a controvérsia instalada defiro a 

produção de prova oral, consistente apenas na inquirição de testemunhas 

a serem arroladas pelas partes, pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito, devendo as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 

357, CPC). Outrossim, indefiro o pedido de oitiva das partes, uma vez que 

as alegações deles já foram deduzidas na fase postulatória, quer seja, 

tanto em peça inicial como em contestação. Indefiro a prova pericial, haja 

vista o lapso de tempo decorrido entre o sinistro e a presente data. Ainda, 

indefiro a prova contábil através de conferência de todos os pagamentos 

efetuados pela parte autora, tendo em vista que a ocorrência do eventual 

prejuízo poderá ser averiguada através dos documentos que instruem a 

inicial sem a necessidade de perícia contábil. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16/10/2017, às 17h. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 
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pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Por 

fim, expeça-se carta precatória visando a oitiva das testemunhas 

indicadas pela parte autora no id. 13298745. Intimem-se todos. Cumpra-se. 

Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003684-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE VITOY CURVO (EXECUTADO)

NEUZA MARIA CURVO (EXECUTADO)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003684-34.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A EXECUTADO: JAQUELINE VITOY 

CURVO, NEUZA MARIA CURVO Vistos, etc. Aportou aos autos pedidos da 

parte exequente para que fosse realizada penhora online em eventuais 

contas bancárias das executadas, bem como pugnou pela expedição de 

alvará referente aos valores penhorados nos autos (id. 14595906). Pois 

bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora 

em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê 

qualquer impedimento para atender o pleito formulado. Para tanto, foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte executada por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado 

nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 14,14 (quatorze reais e 

quatorze centavos), conforme se observa do extrato em anexo. 

Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada. 

Dessa forma, determino venha o exequente, em dez (10) dias, aportar aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo, bem como manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 

Por fim, expeça-se alvará em favor da exequente visando a liberação dos 

valores penhorados nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007836-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

HELIO RECEDIVE BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007836-28.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A EXECUTADO: JL MENGO CUIABA 

COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, HELIO RECEDIVE 

BORGES Vistos etc. Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, 

em que o credor requereu a Penhora online de quantia eventualmente 

existente em nome da devedora (id. 14533809). Pois bem, tendo em vista 

que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem 

esta disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento 

para atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio 

de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio do 

Sistema BACENJUD, no montante indicado no id. 14533809, sendo 

constrito o valor de R$ 21.794,33 (vinte e um mil setecentos e noventa e 

quatro reais e trinta e três centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. 

Desta forma, diante do bloqueio supra, intime-se o executado Hélio 

Recedive Borges pessoalmente (§ 2º, art. 854, CPC) para caso queira, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do art. 854, 

CPC. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do 

feito. Por fim, determino a Secretaria que promova a associação destes 

au tos  aos  au tos  n º  1003899-10 .2017 .8 .11 .0002  e  nº 

1001090-13.2018.8.11.0002. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005172-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ILARIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

BARBARA MARCELLA SOUZA CURVO (AUTOR(A))

ADELMAIR CARMO DE FREITAS (AUTOR(A))

BRUNA FERNANDA DA ROCHA PINHO (AUTOR(A))

BIANCA OLIVEIRA LARA (AUTOR(A))

BEATRIZ SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

BRUNA SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

CLAUDIA SOUZA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CLAUDIA DE OLIVEIRA PAULINO (AUTOR(A))

CAMILA THAYNARA DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

CLOVIS SEBASTIAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

CLEYDIVAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CLEUDIANE APARECIDA DE ABREU MORAES SILVA (AUTOR(A))

CLAUDIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

CLAUDIA LEONEL DA SILVA (AUTOR(A))

DANIELA DIAS DA COSTA (AUTOR(A))

CRISTIANA JOSE DE JESUS (AUTOR(A))

DAIANA CACHIVANY MELGAR (AUTOR(A))

DANIELI CRISTINA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DANIELY SIQUEIRA COSTA (AUTOR(A))

DANIELA PATRICIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

DIRCE ELISABETE RIGONATO NOGUEIRA (AUTOR(A))

DENISE DA SILVA NARDES (AUTOR(A))

ELIZANGELA RODRIGUS CAMPOS (AUTOR(A))

ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

EDILEIA ORMOND DA SILVA (AUTOR(A))

ELLEN BOMDESPACHO CORREA (AUTOR(A))

ELIZANGELA MARIA DE MELLO (AUTOR(A))

ELAINE CRISTINA SALES (AUTOR(A))

ELIANE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELAINE MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

VILSON PEDRO NERY (ADVOGADO(A))

ANTONIO NONATO DE LIMA (AUTOR(A))

ANA DIAS DO NASCIMENTO BEZERRA (AUTOR(A))

ARIADNY ASSIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

ALINE CRISTINA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

BENEDITA SANTANA SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

EMILLY VIEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

FRANCIELE REGINA RIBEIRO SILVA (AUTOR(A))

BEATRIZ GABRIELLA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCA CLEVIA MELO DE ALBURQUERQUE (AUTOR(A))

FARLEI BERNARDO DA SILVA (AUTOR(A))

GIRANNY LALESKA ZANCA SANTOS (AUTOR(A))

FABIANA LUZIA DE ASSIS CAMPOS (AUTOR(A))

GONCALO BENEDITO DE ASSIS CAMPOS (AUTOR(A))

GRACIELA BIBIANA DA SILVA VITAL (AUTOR(A))

GEOVANNA TAMIRES OLIVEIRA LEMOS (AUTOR(A))

GRACIELE DE SOUZA MONTEIRO (AUTOR(A))

IVALDINA DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 
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GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005172-87.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cuida-se de Ação Ordinária de Aquisição de Imóvel com pedido 

de Tutela Antecipada proposta por Ana Dias do Nascimento Bezerra 

Carmo e outros em desfavor de Aurora Construções Incorporações e 

Serviços LTDA. Sustentam os autores que, apesar de terem efetuado os 

cadastros burocráticos necessários nos setores da habitação, de serem 

pessoas que adequam ao perfil que se beneficia das políticas públicas de 

habitação, seus pleitos se alongam no tempo em decorrência de lento 

andar das decisões políticas. Afirmam que, as obras do Residencial 

Jequitibás foram paralisadas há mais de 5 (cinco) anos, em razão de 

problemas administrativos da requerida, ficando o empreendimento em 

situação de abandono. Assim, os moradores resolveram ocupar as 

residências e iniciar o processo de retomada das construções com a 

realização da cobertura, colocação de portas, janelas e outros reparos 

necessários. Assim, requerem a concessão de tutela antecipada para 

autorizar que os moradores realizem as obras necessárias para 

conclusão das residências; que seja autorizado o depósito mensal da 

quantia de R$50,00 (cinquenta reais) a título de antecipação das 

prestações e que seja efetuada a perícia judicial individual das casas a fim 

de atestar quais partes do projeto foram construídos pela requerida. No 

mérito, pugnam pela procedência da ação, permitindo que as famílias 

requerentes adquiram em definitivo as Unidades do Residencial Jequitibás. 

Em que pese a relevância dos fatos e argumentos expendidos pela parte 

autora, no caso verifica-se a ausência de interesse processual e 

legitimidade para a interposição da presente ação. Isso porque, da análise 

dos fatos narrados denota-se que, em verdade, os requerentes 

pretendem a concessão de decisão judicial que autorize/permita a 

continuação de situação irregular. Assim, a concessão da tutela 

pretendida ensejaria convalidação, por parte do Poder Judiciário, da 

invasão realizada pelos requerentes, o que não se admite. Demais disso, o 

objeto da ação, permitir que as famílias adquiram em definitivo os imóveis 

do Residencial Jequitibás, não tem qualquer respaldo jurídico haja vista 

que não preenche os requisitos para a aquisição da propriedade, 

conforme previsto nos art. 1238 e seguintes do Código Civil, posto que os 

autores possuem a posse clandestina dos imóveis em questão. Cumpre 

anotar que, o simples fato de os requerentes preencherem os requisitos 

para participarem do Programa de Habitação Popular e de terem realizado 

a inscrição para tanto, não gera o direito de verem-se emitidos na posse 

dos imóveis. É cediço que, para fazer jus ao recebimento do imóvel é 

necessário se observar a ordem de prioridade, participar do sorteio 

realizado pelas autoridades competentes e ser contemplado, o que ainda 

não ocorreu. De tal modo, ainda que demostrado o descaso da requerida e 

do Poder Público com o empreendimento em questão, os requerentes não 

se podem valer do Poder Judiciário para desrespeitar as normas 

estabelecidas e/ou adquirir um dos imóveis do referido residencial em 

detrimento de outros que também tem direito à moradia digna. De outro 

norte, tendo em vista a não conclusão das obras, com a consequente 

expedição de habite-se pela autoridade competente, este juízo não pode 

coadunar com o descumprimento de normas de segurança, autorizando 

que pessoas residam no empreendimento inacabado. Assim, em 

homenagem ao disposto no Assim, art. 10, do CPC, intime-se a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito 

em razão da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 30 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1007958-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CABUFEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (RÉU)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007442-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO SAT ANA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007442-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO SAT ANA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005158-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI GOMES AMADO (AUTOR(A))

ANYELLE MAGALHAES SILVA (AUTOR(A))

ANDREA FERREIRA AMADO (AUTOR(A))

ALINE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ALINE DE JESUS SA (AUTOR(A))

AMANDA APARECIDA DE CAMPOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANY KAROLINY DA SILVA SALES (AUTOR(A))

ANGELICA SEIXAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ALCIONE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VILSON PEDRO NERY (ADVOGADO(A))

ADRIELLY DE SOUZA MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005158-06.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cuida-se de Ação Ordinária de Aquisição de Imóvel com pedido 

de Tutela Antecipada proposta por Aline Ferreira da Silva e outros em 

desfavor de Aurora Construções Incorporações e Serviços LTDA. 

Sustentam os autores que, apesar de terem efetuado os cadastros 

burocráticos necessários nos setores da habitação, de serem pessoas 

que adequam ao perfil que se beneficia das políticas públicas de 

habitação, seus pleitos se alongam no tempo em decorrência de lento 

andar das decisões políticas. Afirmam que, as obras do Residencial 

Jequitibás foram paralisadas há mais de 5 (cinco) anos, em razão de 

problemas administrativos da requerida, ficando o empreendimento em 

situação de abandono. Assim, os moradores resolveram ocupar as 

residências e iniciar o processo de retomada das construções com a 

realização da cobertura, colocação de portas, janelas e outros reparos 

necessários. Assim, requerem a concessão de tutela antecipada para 

autorizar que os moradores realizem as obras necessárias para 

conclusão das residências; que seja autorizado o depósito mensal da 

quantia de R$50,00 (cinquenta reais) a título de antecipação das 

prestações e que seja efetuada a perícia judicial individual das casas a fim 

de atestar quais partes do projeto foram construídos pela requerida. No 

mérito, pugnam pela procedência da ação, permitindo que as famílias 

requerentes adquiram em definitivo as Unidades do Residencial Jequitibás. 

Em que pese a relevância dos fatos e argumentos expendidos pela parte 

autora, no caso verifica-se a ausência de interesse processual e 

legitimidade para a interposição da presente ação. Isso porque, da análise 

dos fatos narrados denota-se que, em verdade, os requerentes 

pretendem a concessão de decisão judicial que autorize/permita a 

continuação de situação irregular. Assim, a concessão da tutela 

pretendida ensejaria convalidação, por parte do Poder Judiciário, da 

invasão realizada pelos requerentes, o que não se admite. Demais disso, o 
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objeto da ação, permitir que as famílias adquiram em definitivo os imóveis 

do Residencial Jequitibás, não tem qualquer respaldo jurídico haja vista 

que não preenche os requisitos para a aquisição da propriedade, 

conforme previsto nos art. 1238 e seguintes do Código Civil, posto que os 

autores possuem a posse clandestina dos imóveis em questão. Cumpre 

anotar que, o simples fato de os requerentes preencherem os requisitos 

para participarem do Programa de Habitação Popular e de terem realizado 

a inscrição para tanto, não gera o direito de verem-se emitidos na posse 

dos imóveis. É cediço que, para fazer jus ao recebimento do imóvel é 

necessário se observar a ordem de prioridade, participar do sorteio 

realizado pelas autoridades competentes e ser contemplado, o que ainda 

não ocorreu. De tal modo, ainda que demostrado o descaso da requerida e 

do Poder Público com o empreendimento em questão, os requerentes não 

se podem valer do Poder Judiciário para desrespeitar as normas 

estabelecidas e/ou adquirir um dos imóveis do referido residencial em 

detrimento de outros que também tem direito à moradia digna. De outro 

norte, tendo em vista a não conclusão das obras, com a consequente 

expedição de habite-se pela autoridade competente, este juízo não pode 

coadunar com o descumprimento de normas de segurança, autorizando 

que pessoas residam no empreendimento inacabado. Assim, em 

homenagem ao disposto no Assim, art. 10, do CPC, intime-se a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito 

em razão da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 30 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO APARECIDO DE LIMA (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO APARECIDO DE LIMA (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000724-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA NUNES (AUTOR(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para apresentar manifestação quanto ao 

pedido de desistência de Id. 7275656, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005974-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANGELINO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

DORANDINA PEREIRA BENTA DE ARAUJO (AUTOR(A))

JOAO ANSELMO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CATARINO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

GONCALINA LIDIA NUNES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

DULCIDIA DOS SANTOS CERQUEIRA (AUTOR(A))

SEBASTIAO DA COSTA MARQUES FILHO (AUTOR(A))

SOFIA LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

RENILDES INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

FELIPA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PAULO CEZAR TEIXEIRA (AUTOR(A))

CUSTODIA LAUDELINA DE MORAES (AUTOR(A))

DARCY JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

REINIR DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

DENIZIA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005974-85.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Em análise detida dos autos, verifico que a presente ação foi 

interposta por 16 (dezesseis) autores contra 5 (cinco) réus, visando a 

reparação/indenização de danos existentes nas estruturas físicas dos 

imóveis adquiridos por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação. Pois 

bem. No caso sub judice, em se tratando de litisconsórcio facultativo 

entendo ser pertinente a limitação do número de litigantes, nos termos do 

art. 133, §1º do CPC, conforme previsão: “O juiz poderá limitar o 

litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de 

conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este 

comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o 

cumprimento da sentença.” Cabe ressaltar que, a limitação do número de 

litisconsortes faz-se necessária em razão da necessidade de produção 

de prova pericial em cada um dos imóveis dos autores a fim de comprovar 

e avaliar os alegados danos, de modo que a existência de 16 (dezesseis) 

autores poderá comprometer a rápida solução do litígio, além de dificultar a 

defesa. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, providenciando a limitação do número de 

integrantes do polo ativo, para no máximo 5 (cinco) pessoas, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, c/c art. 133, § 1º, ambos 

do CPC) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006454-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES PLENS DE SOUZA AMARO (AUTOR(A))

EROTILDES PEREIRA LEMES (AUTOR(A))

MARIA ELIETH PERCY DA CRUZ (AUTOR(A))

ABEL LAURENTINO DE SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIO WELLINGTON NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

JANE MARA MURILO DANTAS (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA DE MOURA (AUTOR(A))

JACIRA BENEDITA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

DIRCE RAMOS (AUTOR(A))

MARINALVA DE SOUZA (AUTOR(A))

EDSON MELQUESEDEC DE OLIVEIRA AMARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006454-63.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Em análise detida dos autos, verifico que a presente ação foi 
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interposta por 11 (ONZE) autores contra 5 (cinco) réus, visando a 

reparação/indenização de danos existentes nas estruturas físicas dos 

imóveis adquiridos por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação. Pois 

bem. No caso sub judice, em se tratando de litisconsórcio facultativo 

entendo ser pertinente a limitação do número de litigantes, nos termos do 

art. 133, §1º do CPC, conforme previsão: “O juiz poderá limitar o 

litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de 

conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este 

comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o 

cumprimento da sentença.” Cabe ressaltar que, a limitação do número de 

litisconsortes faz-se necessária em razão da necessidade de produção 

de prova pericial em cada um dos imóveis dos autores a fim de comprovar 

e avaliar os alegados danos, de modo que a existência de 11 (onze) 

autores poderá comprometer a rápida solução do litígio, além de dificultar a 

defesa. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, providenciando a limitação do número de 

integrantes do polo ativo, para no máximo 5 (cinco) pessoas, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, c/c art. 133, § 1º, ambos 

do CPC) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito Várzea Grande/MT, ______ de 201__. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004806-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DANTAS CHIARADIA JACOB (ADVOGADO(A))

MD PAPEIS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO YAB VASQUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004348-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA ALELUIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IVANETE PINHEIRO DE AGUIAR (AUTOR(A))

GUILHERME EDUARDO BOM GUSE (ADVOGADO(A))

JANAINA MARIANE DE AGUIAR (AUTOR(A))

IZAURA PINHEIRO DE AGUIAR (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004348-31.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que a parte autora requer pelos benefícios da 

justiça gratuita, todavia não comprovou sua hipossuficiência financeira, 

tampouco informou sua profissão em sua qualificação, conforme 

determina o artigo 319, II, CPC. Sendo assim, INTIME-SE o requerente para 

informar sua profissão e trazer aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, OU, conforme for o caso, promova o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 321 e 290, do CPC c/c 456, 

§1º, da CNGC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006899-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

E2C PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE NILTON RELIQUIAS DOS SANTOS (RÉU)

JANDIR ANTONIO MRACSANSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006899-18.2017.8.11.0002 

Vistos. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, o que 

impossibilita a realização da audiência anteriormente designada, redesigno 

a audiência de justificação prévia para o dia 14/11/2018 às 15h00min. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008174-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

SEVERINO COSMO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300666 Nr: 21505-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674/MT

 Vistos, etc. Consta às fls. 86 Embargos de Declaração opostos pela 

embargante, em que alega a existência de omissão na sentença de fls. 

83/85. [...] Dessa forma, diante das premissas estabelecidas e em análise 

à hipótese dos autos, verifico que inexiste qualquer omissão, obscuridade 

ou contradição na sentença, uma vez que, a sentença proferida pela 

magistrada que me antecedeu ao feito, haja vista que restou devidamente 

fundamentado na r. sentença. Insurge-se o embargante, contra o próprio 

mérito da decisão proferida, de forma que a alegação de omissão é mero 

meio à finalidade que se busca, ou seja, a continuidade da demanda 

nestes presentes autos. [...] Diante do exposto, conheço dos embargos, 

por serem tempestivos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, 

portanto, incólume a sentença anteriormente proferida. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402959 Nr: 12905-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA, MOTO RAÇA LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGNES GOMES, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, AMPM COMESTIVEIS LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, REDEFLEX 

COM. E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:MT 

15.948, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 9.779, 

CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15.596-MT, Clovis Sguarezi 

Mussa de Moraes - OAB:MT 14.485, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19.171 M/S, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605, HELDER 

GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS, João Barros Ferreira Junior 

- OAB:7002, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:9552 MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 

13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da recuperanda para retirar o edital expedido para futura 

publicação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402959 Nr: 12905-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA, MOTO RAÇA LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGNES GOMES, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, AMPM COMESTIVEIS LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, REDEFLEX 

COM. E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:MT 

15.948, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 9.779, 

CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15.596-MT, Clovis Sguarezi 

Mussa de Moraes - OAB:MT 14.485, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19.171 M/S, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605, HELDER 

GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS, João Barros Ferreira Junior 

- OAB:7002, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:9552 MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 

13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE AVISO SOBRE A RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADO 

PELO ADMINISTRADOR JUCIDICIAL

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 12905-29.2015.811.0002 – CÓD. 402959

ESPÉCIE: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento

PARTES REQUERENTES: MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMB. E 

LUBRIFICANTES LTDA – ME E OUTRO

ADMINISTRADORA JUDICIAL: EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: TERCEIROS INTERESSADOS E 

CREDORES

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E TERCEIROS/INTERESSADOS, nos 

termos do artigo 99 da Lei nº 11.101/2005, da presente ação de falência 

decretada aos devedores MASSA FÁLIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – ME e NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA., consoante consta da petição 

inicial a seguir transcrita em resumo, ficando advertidos os credores do 

prazo disposto no art. 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005 para, em 15 

(quinze) dias apresentarem suas habilitações e/ou divergências de crédito 

ao Administrador Judicial. O presente edital será publicado, e afixado no 

lugar de costume para que no futuro ninguém possa alegar ignorância.

RESUMO INICIAL DOS AUTOS: NOSSO POSTO COMBUSTÍVEL E 

LUBRIFICANTES LTDA E NAZÁRIO COM. DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA., devidamente qualificadas na petição inicial 

ingressaram com pedido de recuperação judicial, distribuído em 

23.06.2015, com fundamento na Lei n. 11.101/05, que teve deferido seu 

processamento em 30.06.2015. Na sequência as recuperandas solicitaram 

que fosse mantido o fornecimento de energia elétrica nas suas unidades 

consumidores, mediante a intimação da concessionária de energia para tal 

desiderato, o que foi deferido às fls. 252/252-v. Com a apresentação da 

relação dos credores (fls. 267/270) e do plano de recuperação judicial 

pelas recuperandas (fls. 316/431), foram opostas objeções pelos 

credores sendo eles Banco Bradesco S/A; Moto Raça Ltda.; Caixa 

Econômica Federal e Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. Nesse permeio as 

recuperandas formularam pedido de alienação de uma das suas unidades 

produtivas, bem assim requereram a prorrogação do prazo de blindagem 

(fls. 472/480 e 509/515). (...) Convocada a assembleia geral de credores, 

em primeira sessão, não foi possível dar início aos trabalhos por ausência 

de quórum mínimo necessário das classes creditícios, nos termos do art. 

37, § 2º, da Lei n. 11.101/05 (fls. 765/771). Entretanto, por ocasião da 

segunda convocação o plano de recuperação foi rejeitado por 

unanimidade pelos credores presentes (fls. 775/782). Após as 

recuperandas apenas manifestaram acerca do laudo pericial, vindo-me os 

autos conclusos. (...) Assim, o plano de recuperação foi rejeitado 100% 

pelo credor com garantia real e pelos credores quirografários. Diante da 

não aprovação do plano nos moldes do art. 45 da Lei 11.101/05, cabe à 

análise do resultado da assembleia para imposição, pelo judiciário, do 

plano de recuperação judicial caso atendidos, cumulativamente, os três 

incisos do § 1º do art. 58 da referida lei e, desde que, “o plano não implicar 

tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houve 

rejeitado” (§2º do art. 58 da Lei 11.101/05). (...) Friso, por mais que se 

queira preservar a sociedade empresarial, o caso versando não revela 

mais favorável ao reerguimento das recuperandas, diante da 

impossibilidade de acordo coletivo de vontades, pois os credores já 

manifestaram expressamente pela rejeição do plano recuperacional. Sob o 

espectro de tais fundamentos, outro caminho não resta senão a 

convolação da recuperação judicial em falência, com fulcro no art. 56, § 

4º, c/c o art. 73, III, ambos da Lei 11.101/05. Diante de todo o exposto, foi 

DECLARADO a FALÊNCIA das sociedades empresárias NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA E NAZÁRIO COM. DE 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., ambas qualificadas na petição 

inicial. Assim, foi determinado pelo Juizo da falência a expedição do 

EDITAL, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 99 da lei 

11.101/05.

RESUMO DA DECISÃO: Vistos, etc. I - Publique-se o Quadro Geral de 

Credores apresentado pela Admistradora Judicial (fls. 1.597/1.598), tal 

como estabelecido pelo artigo 7º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005. II - Diante do 

teor da petição de fls. 1.581/1.584 a Administradora Judicial formulou os 

seguintes pedidos: expedição de dois alvarás, um para pagamento dos 

honorários contratuais do escritório contratado para defender os 

interesses da falida na Justiça do Trabalho, no importe de R$3.600,00 

(três mil seiscentos reais), e, outro para pagamentos dos honrários 

contratuais do Contador, no importe de R$6.500,00 (seis mil quinhentos 

reais). II. 1. Nesse sentido, autorizo a expedição dos alvarás judicial 

totalizando o montante de R$10.100,00 (dez mil e cem reais), nos termos 

da petição às fls. 1.582 e fls. 1.584. III. Outrossim, determino o 

cumprimento integral da decisão de fls. 1.549/1.550, inclusive dos itens “5” 

e “11”. IV - Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o 

necessário, e façam os autos conclusos para a apreciação dos 

requerimentos pendentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 31 de agosto de 2018. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito.

RELAÇÃO DE CREDORES DA EMPRESA TERRA NOVA AGROINDUSTRIA 

LTDA, COM A SEGUINTE ORDEM: NÚMERO DO CRÉDITO, NOME DO 

CREDOR, CLASSIFICAÇÃO E VALOR DO CRÉDITO: 1.Ex Lege 

Administração Judicial Ltda, Extraconcursal, R$ 20.247,73; 2. Guilherme 

Arguelho Moura, Extraconcursal, R$ 52.080,00; 3. Ronaldo Karczewski, 

Extraconcursal, R$ 5.200,00; 4. Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, Extraconcursal, R$ 38.028,75; 5. Galdino, Sguarezi & Vieira 

Advogados E Associados, Extraconcursal, R$ 336.211,84; 6 Vicente 

Lopes Filho, Extraconcursal, R$ 40.000,00; 1. Alisson Henrique dos 

Santos, Trabalhista, R$ 9.234,74; 2. Ananias Epifaniio da Costa, 

Trabalhista, R$ 128.757,46; 3. Ariana Vieira Pereira, trabalhista, R$ 

1.000,00; 4. Antonio de Souza Amorim, Trabalhista, R$ 143.700,00; 5. 

Agnes Gomes, Trabalhista, R$ 36.335,63; 6. Celino Ferreira de Almeida, 

Trabalhista, R$ 31.340,26; 7. David Alves Feitoza, Trabalhista, R$ 

11.536,02; 8. Elias De Almeida Marques, Trabalhista, R$ 36.213,92; 9. 

Espolio Jaqueline Vieira Pereira, Trabalhista, R$ 2.052,96; 10. Gilmar Lima 

Dias, Trabalhista, R$ 879,33; 11; Felessandro R. De lima, Trabalhista, R$ 

9.451,96; 12.Hideraldo Magnani, Trabalhista, R$ 137.358,68; 13. João 

Severiano Da Silva, Trabalhista, R$ 5.397,61; 14. Jowalderg Eric Duarte 

França, Trabalhista, R$ 6.162,94; 15. Junior Da Silva Morais, Trabalhista, 
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R$ 26.106,92; 16. Katia Roberta De Oliveira, Trabalhista, R$ 41.456,75; 17. 

Leandro Ferreira Santana, Trabalhista, R$ 22.000,00; 18. Letícia Aparecida 

Barros, Trabalhista, R$ 10.000,00; 19. Lizangela Silva Dos Anjos Alves, 

Trabalhista, R$ 23.109,70; 20. Luciene Alves Miranda, Trabalhista, R$ 

35.403,18; 21. Lucilei Rosa Da Silva Costa (esp. Bruno f. Da Costa), 

Trabalhista, R$ 45.841,01; 22. Marcia Regina Da Silva, Trabalhista, R$ 

6.015,92; 23. Marcio José Da Silva, Trabalhista, R$ 17.531,74; 24. Misael 

Ribeiro Marques, Trabalhista, R$ 41.549,33; 25. Rafael Cezar Da Silva, 

Trabalhista, R$ 9.240,00; 26. Rozelir Benda De Almeida, Trabalhista, R$ 

53.597,44; 27. Rosane Aparecida Da Silva, Trabalhista, R$ 6.917,59; 28. 

Rubens Gonçalo Guimarães, Trabalhista, R$ 2.311,62; 29. Simone Da Silva 

Costa, Trabalhista, R$ 21.616,64; 30. Shirley Aparecida Pedrosa, 

Trabalhista, R$ 20.000,00; 31. Vera Lucia Souza Santos, Trabalhista, R$ 

28.338,18, 32. Wilmar Campos De Souza, Trabalhista, R$ 23.056,04; 33. 

Zozima Dominga Da Costa, Trabalhista, R$ 13.814,69; 1. Ipiranga Produtos 

de Petroleo Ltda. e AM/PM Comércio Ltda., Garantia Real, R$ 1.800.000,00; 

1. União Execução Fiscal – Justiça do Trabalho, Tributário, R$ 52.177,90; 

1. Vicente Lopes Filho, Privilégio Especial, R$ 61.419,56; 1. Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, Privilégio Geral, R$ 11.761,79; 1. 

Adolfo De Tal, Quirografário, R$ 5.643,00; 2. Altra Locações de Maquinas, 

Quirografário, R$ 480,00; 3. Amarildo Crisostomo Barbosa, Quirografário, 

R$ 216.485,35; 4. Aspen Distribuidora De Combustível, Quirografário, R$ 

37.800,00; 5. Banco Bradesco S/A, Quirografário, R$ 684.803,26; 6. C. F. 

Souza Ferreira & a.s. Mendonça, Quirografário, R$ 200,00; 7. C. F.S. F. & 

M. S. Ltda Me, Quirografário, R$ 200,00; 8. Caixa Economica Federal, 

Quirografário, R$ 2.313.320,19; 9. Capri Indústria E Comércio Ltda, 

Quirografário, R$ 116,00; 10. Carlos Alberto Pereira, Quirografário, R$ 

35.140,00; 11. Cetap Distribuidora Prod. Alimentos Ltda, Quirografário, R$ 

820,00; 12. Chocolates Garoto S/A, Quirografário, R$ 60,47; 13. Claumar 

Alimentos Ltda., Quirografário, R$ 272,81; 14. Companhia Maranhense De 

Refrigerantes, Quirografário, R$ 1.644,69; 15. Coop. Econ. Cred. Mutuo 

dos Lojistas, Quirografário, R$ 55.000,00; 16. Copa Distribuidora De 

Alimentos Ltda., Quirografário, R$ 1.087,61; 17. Copralon C. De Produtos 

Alimentícios Londrina Ltda., Quirografário, R$ 645,24; 18.Dataplus, 

Quirografário, R$ 250,00; 19. Dalton Adorno Tornavoi, Quirografário, R$ 

8.000,00, 20. De Minas Indústria E Comércio Atacadista, Quirografário, R$ 

402,12; 21. Dibox Distribuidora de Prod. Broker Ltda., Quirografário, R$ 

1.914,07; 22. Distribuidora de Prod. Alimentos Santo Andre Ltda., 

Quirografário, R$ 2.612,68; 23. Drogaria América, Quirografário, R$ 

5.479,96; 24. Embratel S/A, Quirografário, R$ 76,80; 25. Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora De Energia S/A, Quirografário, R$ 26.337,93; 26. 

Erenildo Motta Ramos, Quirografário, R$ 250.000,00; 27. Fabrica Quimica 

Petróleo E Derivados Ltda, Quirografário, R$ 3.170,40; 28. Gerencial 

Factoring Fomento Mercantil, Quirografário, R$ 115.880,00, 29. Giro Forte 

Comércio E Distribuição, Quirografário, R$ 990,08, 30. Ipiranga Produtos de 

Petróleo / AM PM Coméstíveis Ltda., Quirografário, R$ 2.194.546,07; 31. 

Jbf Distribuidora De Aditivos E Lubrificantes, Quirografário, R$ 802,55; 32. 

Luiz Alberto Da Silva Gonçalves, Quirografário, R$ 300.000,00; 33. Marcca 

Fomento Mercantil, Quirografário, R$ 83.210,92; 34. Moto Raça Ltda, 

Quirografário, R$ 404,93; 35. Oi Móvel S/A, Quirografário, R$ 3.466,66; 36. 

Oleofil Filtros Desidratadores Ltda, Quirografário, R$ 800,00; 37. Paulo 

Roberto Azambuja De Vilhena, Quirografário, R$ 120.000,00; 38. Petroluz 

Distribuidora Ltda, Quirografário, R$ 31.750,00; 39. Policard Systems E 

Serviços S/A, Quirografário, R$ 12.146,36; 40.Rede Flex Com. Serv. de 

Telefonia Ltda, Quirografário, R$ 5.773,36; 41. Rei Instalação E 

Manutenção De Postos, Quirografário, R$ 1.360,00; 42. Renata Ribeiro 

Lima Ferreira – Me, Quirografário, R$ 200,00; 43. Shopping Do Posto, 

Quirografário, R$ 92,00; 44. Sigma Produtos Alimentícios Ltda, 

Quirografário, R$ 1.281,59; 45. Sociedade Com. E Importadora Hermes S/A 

Popshop, Quirografário, R$ 3.467,20; 46. Souza Cruz S/A, Quirografário, 

R$ 34.394,32; 47. Souza Cruz S/A - Composição De Dívidas - Mulinari & 

Moraes, Quirografário, R$ 3.115,00; 48. Souza cruz s/a - Mulinari & 

Moraes Adv. Associados, Quirografário, R$ 3.896,66; 49. Souza cruz s/a 

- precisão global de cobranças, quirografário, R$ 1.875,86; 50. Terra 

Networks Brasil S/A, Quirografário, R$ 357,54; 51. Triunfante 

Matogrossense Alimentos Ltda, Quirografário, R$ 479,08; 52. Valdeir De 

Queiroz Lima, Quirografário, R$ 170.000,00; 53. Vega Contabilidade E 

Auditoria Ltda, Quirografário, R$ 78.034,83; 54. W. M. Serviços ambientais, 

quirografário, R$ 1.040,00; 55. Widal & Marchioretto Ltda (Comercial 

Mariano), Quirografário, R$ 6.889,30; 56. Xavante Distribuidora De 

Extintores Ltda, Quirografário, R$ 585,00; 57. Antonio De Souza Amorim, 

Quirografário, R$ 110.564,23;

ADVERTÊNCIAS/PRAZOS: FICAM INTIMADOS OS CREDORES E 

TERCEIROS DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI Nº 

11.101/05 (15 DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL), PARA 

APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO OU/E DIVERGÊNCIA A 

SEREM ENTREGUES AO ADMINISTRADOR JUDICIAL. Ficam ainda intimados 

os credores e terceiros de que foi nomeada a Administradora Judicial, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, representada pelo Dr. BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 

9.779, com endereço sito à Rua 24 de outubro, 959, Bairro Popular, 

Cuiabá, CEP: 78.045-470, telefone: (65) 99233-3270 e-mails: 

b r e n o @ e x l a d m i n i s t r a c a o j u d i c i a l . c o m . b r ,  s i t e : 

www.exladministracaojudicial.com.br, onde os documentos das falidas 

podem ser consultados. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu Carla Teresinha Fiori Berto Luz-Analista, digitei.

Várzea Grande - MT, 20 de setembro de 2018. Bartyra Rossana 

Miyagawa Gestora Judiciária Matrícula nº 7784

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 408030 Nr: 15612-67.2015.811.0002

 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: TRANSPORTES T.G LTDA - ME, J. A. GAMBIN 

TRANSPORTES-ME, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, SCANIA BANCO 

S/A, MARCELL TONDIN EPP, RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES 

LTDA, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLLO, BANCO 

BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S/A, RELUDIVI LOGISTICA, 

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, CARLOS REZENDE JUNIR - OAB:9059/MT, 

DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, KARINA 

RIBEIRO NOVAES - OAB:SP 197.105, MARCELO GOMES FAIM - 

OAB:151.615 SP, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/O, RENATO 

CHAGSS CORREA DA SILVA - OAB:8194-A, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:MT/9764-A, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:SP 

203.990, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO Administrador Judicial, advogado Ricardo Ferreira de 

Andrade. OAB 9764-A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

acerca do pedido de expedição de alvará do credor Trabalhista Nerildo, 

bem como preste os necessários esclarecimentos e demais informações 

que entender pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 381426 Nr: 27821-05.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:MT 14.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico que o advogado da parte Requerida indicado para receber 

intimação não estava cadastrado no Sistema Apolo, o que foi regularizado 

nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento "Com Resolução do 

Mérito->Não-Acolhimento de Embargos de Declaração", de 08/05/2018, 

para nova publicação: "Vistos, em correição. Consta às fls. 106/113 

Embargos de Declaração opostos pelos Autor, em que alegam a existência 

de omissão na sentença de fls. 85/87. Tendo em vista ao caráter 

infringentes dos embargos, a Requerida/Embargada permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 117. E os autos vieram conclusos. É o relato. 

Fundamento e Decido. Pois bem. Os embargos de declaração 

encontravam respaldo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, 

possuindo a função esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 
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suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, portanto os 

embargos servem à integração da decisão. No presente caso, não 

vislumbro qualquer das hipóteses que albergue a possibilidade de 

acolhimento dos presentes embargos, pois pretende o embargante que 

este juízo altere a sentença prolatada nos autos, sem trazer novos 

fundamentos/provas para tanto. É, portanto, demasiadamente exígua a via 

dos embargos aclaratórios. Somente são cabíveis na hipótese de 

contradição ou obscuridade na sentença, ou, eventualmente, ausente 

manifestação na decisão acerca de ponto relevante à demanda. Assim, 

não se presta o referido recurso à insurgência ao decidido na sentença. 

Para tanto, deve interpor o recurso cabível, através do qual poderá 

submeter à apreciação do Tribunal as razões de seu inconformismo e, 

consequentemente, reforma da decisão. Dessa forma, diante das 

premissas estabelecidas e em análise à hipótese dos autos, verifico que 

inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença, uma 

vez que restou prejudicada a análise quanto ao pedido para condenação 

da Requerida ao pagamento de danos morais, haja vista que tal pedido já 

foi objeto da ação nº 0012439-06.2013.811.0002 proposta junto ao 

Juizado Especial Cível do Jardim Glória, a qual foi julgado improcedente. 

Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DA MENSALIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. 1. Com relação à incidência de juros e correção monetária 

sobre os honorários advocatícios fixados, é oportuno assinalar que estes 

são corolário legal, de sorte que é desnecessário que a sentença 

disponha expressamente a esse respeito 2. Correção monetária pelo 

IGP-M incidindo a partir da decisão que arbitrou os honorários 

advocatícios, quando estes são fixados com base no art. 20, § 4º, do 

CPC. 3. Juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado da decisão 

a base de 1% ao mês, na forma do artigo 406, do Código Civil, em 

consonância com o disposto no artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional. Embargos declaratórios acolhidos. (Embargos de Declaração Nº 

70063311799, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/03/2015). (TJ-RS - ED: 

70063311799 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 

25/03/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 27/03/2015). Insurge-se o embargante, contra o próprio mérito da 

decisão proferida, de forma que a alegação de omissão é mero meio à 

finalidade que se busca, ou seja, a continuidade da demanda nestes 

presentes autos. A esse respeito, ou seja, com relação à pretensão de 

reforma do mérito da demanda, colaciono julgados do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 5. A jurisprudência da 

Suprema Corte é assente no sentido de questão incabíveis os embargos 

de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de 

obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir 

o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes. 6. 

Embargos de declaração rejeitados.” [STF, Tribunal Pleno, AP 481 EI/PA, 

relator Ministro José Antônio Dias Toffoli, DJe 19/2/2014 – sem grifo no 

original]. “[...] 2. A mera desconformidade do embargante com a rejeição 

da tese que entende cabível não caracteriza omissão, devendo ser 

atacada pelo meio processual idôneo, e não pela via estreita dos 

embargos de declaração. [...].” [STJ, Terceira Seção, EDcl no AgRg 

1131477/SP, relator Ministro Néfi Cordeiro, DJe 30/5/2014 – sem grifo no 

original]. Diante do exposto, conheço dos embargos, por serem 

tempestivos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, portanto, 

incólume a sentença anteriormente proferida. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397405 Nr: 9979-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER NICOLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO 

COUTO, LOURIZA SOARES BOABAID, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID, CONFINANTE FRENTE. LT11, SRA. 

LENIR. LADO ESQUERDO. LT11, CONFINANTE LADO DIREITO. LT11, SR. 

NICOLAI. FUNDOS. LT11, CONFINANTE FRENTE, SR. NICOLAI. LADO 

ESQUERDO. LT14, CONFINANTE LADO DIREITO. LT14, SRA. LENIR. 

FUNDOS. LT14, SR. NICOLAI. LADO ESQUERDO. LT15, SR. NICOLAI. 

LADO DIREITO. LT15, SRA. LENIR. FUNDOS. LT15, CONFINANTE LADO 

ESQUERDO. LT16, SR. NICOLAI. LADO DIRIETO. LT16, SR. NICOLAI. 

FUNDOS. LT16

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida as fls. 129 e 130, bem como sobre a certidão do Sr Oficial de 

justiça às fls. 131/133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406188 Nr: 14644-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGS, KELY CRISTINA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer 

(art. 477, § 1º do CPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008097-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO R J LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JULIO CESAR BRANDINI (TERCEIRO INTERESSADO)

ROGERIO BRANDINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008097-56.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 21 de setembro de 2018 (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008382-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ALBERTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008382-49.2018.8.11.0002 

Vistos. Em análise dos autos verifica-se que o presente feito está 

endereçado ao Juizado Especial, de forma que este juízo carece de 

competência para processar e julgar a presente demanda. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Várzea Grande/MT, 21 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008161-66.2018.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034424/9/2018 Página 523 de 584



Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANESIA DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008161-66.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT, 21 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006899-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

E2C PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE NILTON RELIQUIAS DOS SANTOS (RÉU)

JANDIR ANTONIO MRACSANSKI (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006899-18.2017.8.11.0002 

Vistos. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, o que 

impossibilita a realização da audiência anteriormente designada, redesigno 

a audiência de justificação prévia para o dia 14/11/2018 às 15h00min. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003032-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AGUIAR (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA AQUINO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos n°1003032-17.2017.8.11.0002 

Vistos. Em face da petição de Id. 15464856, em que a parte autora requer 

a extinção do presente feito, nos termos do art. 200 do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Estatuto. Com efeito, cancelo a audiência de conciliação 

designada para o dia 21 de setembro de 2018 ás 11h00. Sem custas, 

diante da gratuidade da justiça. Sem condenação em honorários, ante a 

inexistência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande-MT, 20 de setembro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008412-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

CELIA PINHEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008461-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIO CORREA MEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008511-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

LETICIA SOUZA COSTA (ADVOGADO(A))

DILZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 
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conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009241-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO (ADVOGADO(A))

GRACIELLE VILMARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANIELA CRISTINA CARDOSO SOBIESKI

 

Vistos, Para que não se alegue, posteriormente, cerceamento de defesa, 

determino a intimação das partes, por seus advogados constituídos, na 

forma usual, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de 

forma motivada e detalhada, as provas que pretendem produzir. O silêncio 

ou a mera reiteração genérica de pedido de produção de provas será 

entendido como anuência ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000494-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAERCIO NUNES DE BRITO FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE DO BATALHAO PM DE PROTECAO AMBIENTAL (RÉU)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005652-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

MARCIA LEAO ORMOND (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação da parte ré 

quanto aos valores dos honorários periciais apresentados (Id nº 

9265091), determino nova intimação da Requerida, pessoalmente, para 

recolher os honorários periciais, com fundamento na decisão 

anteriormente proferida (Id nº 7286321). Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 308912 Nr: 4898-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DA SILVA BARBOSA, MARINEZ DA SILVA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:4910, DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8353/MT, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012

 Vistos,

Em que pese o pedido de desbloqueio de valores formulado pela 

Executada (fls. 46/49), verifico que as diligências realizadas no sistema 

Bacen Jud foram no intuito de localizar o endereço da parte para citação 

(fls. 44/45), o que torna inoperante o pedido de desbloqueio. Aguarde-se 

em cartório o cumprimento do mandado de citação. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 270826 Nr: 11188-21.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR URBANO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para o efetivo cumprimento do despacho retro, faz-se 

necessário o depósito das diligências do Oficial de Justiça, sendo que a(s) 

guia(s) para recolhimento poderá(ão) ser obtida(s) através do site do 

TJ/MT >Serviços>Guia>Diligência>Emissão de Guia de Diligência, certifico 

ainda, que os valores a serem depositados, são cobrados de acordo com 

os bairros, que aparecerão automaticamente quando selecionado, 

devendo após, comprovar nos autos, com a juntada da guia devidamente 

paga.

 Loriane Cristina de Souza Carvalho

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 437774 Nr: 5552-98.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIDE PARDINHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 374509 Nr: 22684-42.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY GLÓRIA XAVIER DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS T. 

LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira
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Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 337754 Nr: 6033-32.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLDA MARIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 343457 Nr: 10635-66.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY GOMES DA SILVA, EDENILZE MACIEL, 

HONÓRIO LAUCIDIO GALVÃO, GONÇALO ROSA DE MORAIS, GONÇALO 

DA COSTA MEDEIROS, JULIO CESAR DA SILVA LEITE, MARLEI CAMPOS 

TAVARES, MARIA ARMINDA FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-b, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 17.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 350530 Nr: 16213-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE ARAUJO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331106 Nr: 27396-12.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DELGADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 314448 Nr: 10718-19.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009027-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DAMAZIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte Autora informa o descumprimento da medida liminar, bem 

como reitera pela intimação do Estado de Mato Grosso para o depósito 

judicial do valor correspondente a 50% do custo do procedimento 

cirúrgico, aliado ao depósito judicial realizado pelo Município de Várzea 

Grande. Feito o registro. Em que pese o agravamento da saúde do 

paciente, assinalo que em seu favor tem uma decisão judicial na qual foi 

determinado tratamento necessário para a preservação de sua vida e, por 

isso indefiro o pedido de bloqueio judicial de valores do ente público, por 

entender que os Requeridos devem envidar providências administrativas 

para resolver as questões de saúde pública, até porque a situação 

versada não é um caso isolado, infelizmente é algo que ultrapassa o 

âmbito administrativo e sufoca o Poder Judiciário. Anoto, por oportuno, que 

o depósito judicial voluntário no patamar de 50% realizado pelo Município 

de Várzea Grande não é a melhor solução vez que não acoberta o valor 

total do procedimento. Lado outro, pondera-se que em sede de sentença 

foi determinado o fornecimento do medicamento sunitinibe 50mg, com 

manifestações da parte Autora e providências judiciais, todas sem êxito. 

Observa-se que a cominação de multa diária para o cumprimento da 

decisão judicial é medida possível, que se enquadra no poder geral de 

efetivação do juiz, legalmente prevista para o adimplemento das 

obrigações de fazer consoantes artigos 497, 500, 536, §1 e 537, do Novo 

Código de Processo Civil. Nesse panorama, a astreinte visa a garantir a 

efetividade da determinação para cumprimento de obrigação de fazer e, 

diante de sua expressa previsão legal, não há que se falar em eventual 

abusividade ou ilegalidade. Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Andrade que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a 

pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a obrigação na forma 

especifica. A multa é apenas inibitória. (in Código de Processo Civil 

Comentado, 10 edição, São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.673). 

Ademais, pela própria recalcitrância do(s) Requerido(s) em cumprir 

voluntariamente a decisão, que, mantém-se inerte, indo de encontro com o 

interesse público, mais precisamente com os princípios da transparência, 

impessoalidade e eficiência, que deve pautar o atuar administrativo, 

entendo ser perfeitamente possível e necessária à aplicação da multa. 

Desta feita, considerando que os Requeridos deliberadamente se negam 

em cumprir com a decisão judicial, não resta alternativa a não ser a 

imposição de multa coercitiva. Da multa pessoal aos gestores públicos. 

Leonardo José Carneiro da Cunha preconiza que para conferir efetividade 

ao comando judicial, cabe, portanto, a fixação de multa, com esteio no §4º 
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do artigo 461 do CPC, a ser exigida do agente público responsável, além 

de se exigir da própria pessoa jurídica de direito público. Justifica seu 

posicionamento aduzindo que é possível admitir a fixação da multa ao 

agente público, fazendo prevalecer o principio da efetividade, erigido a 

uma garantia constitucional. (Cunha, 2004, p.104) Não é diferente o 

entendimento de Eduardo Talamini, segundo o qual "cabe ainda considerar 

a possibilidade de a multa ser cominada diretamente contra a pessoa do 

agente público, e não contra o ente público que ele representa" - a fim de 

a medida funcionar mais eficientemente como instrumento de pressão. O 

acordão abaixo transcrito demonstra que o Tribunal da Cidadania (STJ) já 

vem aplicando a multa diária contra o gestor, mesmo quando não figura no 

polo passivo. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE PENSÃO. DEFERIMENTO DE 

LIMINAR. MULTA DIÁRIA DIRECIONADA À AUTORIDADE IMPETRADA. 

POSSIBILIDADE. 1. A questão nos autos indaga saber se pode a multa 

cominatória ser direcionada ao agente público que figura como impetrado 

na ação mandamental. 2. Segundo o Tribunal de origem, "a imposição da 

multa pessoal cominada ao Presidente do RIOPREVIDENCIA, vez que em 

consonância com o parágrafo único do art. 14 do CPC, [...] tem por 

finalidade reprimir embaraços a efetivação do provimento judicial". 3. A 

cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, 

mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis 

pelo cumprimento das determinações judiciais. (Precedente: REsp 

1111562/RN, da relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

publicado em 18/09/2009). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 472.750/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014). Esta 

responsabilidade pessoal do gestor é a interpretação mais justa e 

coerente que se pode fazer do ordenamento, pois não se afigura razoável 

que o ente público seja punido, isoladamente pela inércia do agente que o 

representa. Ora, o impulso para a alocação das rubricas nas leis 

orçamentárias, a realização de uma licitação para a contratação de 

serviços técnicos jurídicos, enfim, a consumação de um ato administrativo 

depende da vontade do agente público responsável pela ordenação das 

despesas, pois a administração pública é gerida por pessoas, as quais 

representam a vontade momentânea do poder público. A teoria do órgão 

está bem delineada na doutrina de Hely Lopes Meirelles, revela 

exatamente estes aspectos orgânicos entre autoridade pública e 

administração, que se confundem em uma vontade só. Apesar da doutrina 

supramencionada afirmar que a pessoa jurídica de direito público é quem 

responde objetivamente (art. 37, §6º, CF/88) pela ação ou omissão de 

seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Ademais, na esteira do princípio da eficiência, que 

norteia toda a administração pública, a coerção indireta representada pela 

multa diária não tem cumprido sua finalidade quando direcionada 

unicamente contra os cofres públicos, pois o mau gestor pouco se importa 

com o erário, e, portanto, não se sente pressionado se este sofrerá 

prejuízo para pagamento de multas diárias pelo descumprimento de ordem 

judicial, embora seja possível, em tese, ação de regresso e/ou ação por 

ato de improbidade administrativa. Por tais razões a multa cominatória 

deverá ser aplicada de forma solidária entre a pessoa jurídica e as 

pessoas físicas dos gestores estaduais e municipais. Portanto, 

considerando que o descaso pode resultar em grave lesão à saúde ou 

mesmo por em risco a vida da parte Autora e diante da postura do 

demandado em descumprir ordem judicial, determino a intimação do Estado 

de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo Governador do Estado, Sr. 

Pedro Taques e do Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde, Sr. Luiz 

Antônio Vitório Soares, para no prazo improrrogável de até 15 (quinze) 

dias, cumprir a obrigação de fazer pleiteada – o fornecimento do 

medicamento sunitinibe 50mg, sob pena de multa diária no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), incidindo de forma solidária entre a pessoa 

jurídica de direito público e as pessoas físicas dos gestores estaduais. 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a decisão quando possível como 

mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009027-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DAMAZIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte Autora informa o descumprimento da medida liminar, bem 

como reitera pela intimação do Estado de Mato Grosso para o depósito 

judicial do valor correspondente a 50% do custo do procedimento 

cirúrgico, aliado ao depósito judicial realizado pelo Município de Várzea 

Grande. Feito o registro. Em que pese o agravamento da saúde do 

paciente, assinalo que em seu favor tem uma decisão judicial na qual foi 

determinado tratamento necessário para a preservação de sua vida e, por 

isso indefiro o pedido de bloqueio judicial de valores do ente público, por 

entender que os Requeridos devem envidar providências administrativas 

para resolver as questões de saúde pública, até porque a situação 

versada não é um caso isolado, infelizmente é algo que ultrapassa o 

âmbito administrativo e sufoca o Poder Judiciário. Anoto, por oportuno, que 

o depósito judicial voluntário no patamar de 50% realizado pelo Município 

de Várzea Grande não é a melhor solução vez que não acoberta o valor 

total do procedimento. Lado outro, pondera-se que em sede de sentença 

foi determinado o fornecimento do medicamento sunitinibe 50mg, com 

manifestações da parte Autora e providências judiciais, todas sem êxito. 

Observa-se que a cominação de multa diária para o cumprimento da 

decisão judicial é medida possível, que se enquadra no poder geral de 

efetivação do juiz, legalmente prevista para o adimplemento das 

obrigações de fazer consoantes artigos 497, 500, 536, §1 e 537, do Novo 

Código de Processo Civil. Nesse panorama, a astreinte visa a garantir a 

efetividade da determinação para cumprimento de obrigação de fazer e, 

diante de sua expressa previsão legal, não há que se falar em eventual 

abusividade ou ilegalidade. Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Andrade que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a 

pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a obrigação na forma 

especifica. A multa é apenas inibitória. (in Código de Processo Civil 

Comentado, 10 edição, São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.673). 

Ademais, pela própria recalcitrância do(s) Requerido(s) em cumprir 

voluntariamente a decisão, que, mantém-se inerte, indo de encontro com o 

interesse público, mais precisamente com os princípios da transparência, 

impessoalidade e eficiência, que deve pautar o atuar administrativo, 

entendo ser perfeitamente possível e necessária à aplicação da multa. 

Desta feita, considerando que os Requeridos deliberadamente se negam 

em cumprir com a decisão judicial, não resta alternativa a não ser a 

imposição de multa coercitiva. Da multa pessoal aos gestores públicos. 

Leonardo José Carneiro da Cunha preconiza que para conferir efetividade 

ao comando judicial, cabe, portanto, a fixação de multa, com esteio no §4º 

do artigo 461 do CPC, a ser exigida do agente público responsável, além 

de se exigir da própria pessoa jurídica de direito público. Justifica seu 

posicionamento aduzindo que é possível admitir a fixação da multa ao 

agente público, fazendo prevalecer o principio da efetividade, erigido a 

uma garantia constitucional. (Cunha, 2004, p.104) Não é diferente o 

entendimento de Eduardo Talamini, segundo o qual "cabe ainda considerar 

a possibilidade de a multa ser cominada diretamente contra a pessoa do 

agente público, e não contra o ente público que ele representa" - a fim de 

a medida funcionar mais eficientemente como instrumento de pressão. O 

acordão abaixo transcrito demonstra que o Tribunal da Cidadania (STJ) já 

vem aplicando a multa diária contra o gestor, mesmo quando não figura no 

polo passivo. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE PENSÃO. DEFERIMENTO DE 

LIMINAR. MULTA DIÁRIA DIRECIONADA À AUTORIDADE IMPETRADA. 

POSSIBILIDADE. 1. A questão nos autos indaga saber se pode a multa 

cominatória ser direcionada ao agente público que figura como impetrado 

na ação mandamental. 2. Segundo o Tribunal de origem, "a imposição da 

multa pessoal cominada ao Presidente do RIOPREVIDENCIA, vez que em 

consonância com o parágrafo único do art. 14 do CPC, [...] tem por 

finalidade reprimir embaraços a efetivação do provimento judicial". 3. A 

cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, 

mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis 

pelo cumprimento das determinações judiciais. (Precedente: REsp 

1111562/RN, da relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

publicado em 18/09/2009). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 472.750/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014). Esta 

responsabilidade pessoal do gestor é a interpretação mais justa e 

coerente que se pode fazer do ordenamento, pois não se afigura razoável 

que o ente público seja punido, isoladamente pela inércia do agente que o 
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representa. Ora, o impulso para a alocação das rubricas nas leis 

orçamentárias, a realização de uma licitação para a contratação de 

serviços técnicos jurídicos, enfim, a consumação de um ato administrativo 

depende da vontade do agente público responsável pela ordenação das 

despesas, pois a administração pública é gerida por pessoas, as quais 

representam a vontade momentânea do poder público. A teoria do órgão 

está bem delineada na doutrina de Hely Lopes Meirelles, revela 

exatamente estes aspectos orgânicos entre autoridade pública e 

administração, que se confundem em uma vontade só. Apesar da doutrina 

supramencionada afirmar que a pessoa jurídica de direito público é quem 

responde objetivamente (art. 37, §6º, CF/88) pela ação ou omissão de 

seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Ademais, na esteira do princípio da eficiência, que 

norteia toda a administração pública, a coerção indireta representada pela 

multa diária não tem cumprido sua finalidade quando direcionada 

unicamente contra os cofres públicos, pois o mau gestor pouco se importa 

com o erário, e, portanto, não se sente pressionado se este sofrerá 

prejuízo para pagamento de multas diárias pelo descumprimento de ordem 

judicial, embora seja possível, em tese, ação de regresso e/ou ação por 

ato de improbidade administrativa. Por tais razões a multa cominatória 

deverá ser aplicada de forma solidária entre a pessoa jurídica e as 

pessoas físicas dos gestores estaduais e municipais. Portanto, 

considerando que o descaso pode resultar em grave lesão à saúde ou 

mesmo por em risco a vida da parte Autora e diante da postura do 

demandado em descumprir ordem judicial, determino a intimação do Estado 

de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo Governador do Estado, Sr. 

Pedro Taques e do Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde, Sr. Luiz 

Antônio Vitório Soares, para no prazo improrrogável de até 15 (quinze) 

dias, cumprir a obrigação de fazer pleiteada – o fornecimento do 

medicamento sunitinibe 50mg, sob pena de multa diária no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), incidindo de forma solidária entre a pessoa 

jurídica de direito público e as pessoas físicas dos gestores estaduais. 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a decisão quando possível como 

mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006830-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NAIR GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive 

na autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

EDSON FRANCISCO CURVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Foi concedido às partes prazo de 5 (cinco) dias para 

especificarem as provas que pretendiam produzir. As partes se 

manifestaram informando interesse na realização de perícia. Entretanto, 

analisando detidamente os autos, considero necessária a realização de 

perícia para verificação da real existência da atividade 

penosa/periculosa/insalubre. Assim sendo, converto o julgamento em 

diligência e determino a produção de prova pericial. Nomeio para tal mister 

a empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e 

Perícias Ltda, com sede na Avenida Issac Póvoas nº 586, sala 01-B, 

centro norte, Cuiabá – MT, CEP 78.005.340, contato@mediape.com.br, que 

servirá independentemente de compromisso, com a finalidade de aferir à 

eventual (in) existência de insalubridade e/ou periculosidade no local de 

trabalho da requerente e, qual o grau do ambiente insalubre/periculoso. 

Faculto as partes, dentro do prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (NCPC, art. 

465, § 1º II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o 

perito judicial para, no prazo de até 10 (dez) dias, apresentar proposta de 

honorários e designar data, horário e local para a realização da perícia, no 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes, 

sobre a qual as partes deverão ser intimadas a se manifestar no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias e, concordando a parte ré deverá recolher o 

respectivo valor. Encaminhe-se, inclusive, cópia da petição inicial, 

documentos e quesitos apresentados pelas partes, notificando o perito 

judicial para apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local 

da realização da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão 

os seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 433). Findo o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

façam-se os autos conclusos para prosseguimento do feito, sem prejuízo 

de designação de audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005226-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ODENICE ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/12/2018 às 15:15 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006539-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a emenda da inicial, bem como a gratuidade da justiça nos 

moldes pleiteados. Trata-se de ação de benefício previdenciário – 

aposentadoria por idade rural c/c pedido de antecipação de tutela em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 
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com apoio nos documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. 

Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as 

alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e 

denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. Assim, caso o 

magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 

fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007776-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA COSTA (AUTOR(A))

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IRINEU DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Ante o teor da decisão proferida em audiência (Id nº 13343882), 

determino a intimação das partes para, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

apresentarem o nome das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Com a juntada do rol de testemunhas, venham os autos conclusos 

para designação de nova data de audiência de instrução e julgamento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a promover regular andamento ao feito 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002748-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO GUEDES ABIGALIL (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003154-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLACE CORREA GOMES (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003706-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERLENE AGUIAR DE SOUZA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

ADRIELI GOMES AMADO (REQUERENTE)

MARGARET REGINA DOS SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

FABRICIO SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

VILSON PEDRO NERY (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DUARTE POMPEU (REQUERENTE)

DAYANE DA CRUZ FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA DIAS DO NASCIMENTO BEZERRA (REQUERENTE)

ANY KAROLINY DA SILVA SALES (REQUERENTE)

ANA KAROLINA DELGADO DA SILVA (REQUERENTE)

CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de interdito proibitório com pedido de liminar 

“inaudita altera pars” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT e 

AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., em que 

a parte Autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, 

contudo, quedou-se inerte, conforme certidão (Id nº 15124050). É o 

relatório. Decido. Nos termos do artigo 320 do Novo Código de Processo 

Civil, a petição inicial será instruída com todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A falta de um dos requisitos 

insertos no art.319, NCPC acarreta o indeferimento da petição inicial na 

forma do artigo 330, do NCPC, porquanto não atendidas às prescrições do 

artigo 321 da Lei Processual e, consequentemente, à extinção do 

processo, sem julgamento de mérito. Diante do exposto, com base nos 

artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Autorizo o 

desentranhamento de documentos, antes do arquivo definitivo, mediante 

termo nos autos. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

de estilo, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002938-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE DEUS SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Joana de Deus Souza Campos ajuizou ação de obrigação de fazer 

c/c pedido de antecipação de tutela específica em face do Estado de Mato. 

Pretende o Requerente a realização procedimento cirúrgico de artroplastia 

total de joelho e prótese de revisão, em caráter de urgência. Pedido de 

tutela antecipada foi indeferido. Interposição de agravo de instrumento, 

qual foi indeferido (Id 12934550 e 13148611). Contestação do Requerido 

com preliminar de ausência de interesse processual. Houve réplica. 

Concessão da tutela antecipada pleiteada (Id 13869181) É o relato do que 

importa. Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu 

atual estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). A 

princípio, rejeito a preliminar de falta de interesse processual suscitada 

pelo Estado de Mato Grosso, entendo que o interesse processual da parte 

autora, refletido no trinômio necessidade, utilidade e adequabilidade, é 

patente na causa. No mérito, o pedido esboçado pela parte autora merece 

acolhimento. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe 

que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Restou demonstrado nos 

autos, por intermédio de laudo médico, que a parte Requerente necessita 

realizar o procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho e prótese 

de revisão, o que foi prontamente deferido em tutela antecipada, 

inexistindo manifestação nos autos de que foi fornecido o pleiteado. Isto 

posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e por 

consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para 

condenar o Estado de Mato Grosso, na obrigação pleiteada – 

procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho e prótese de revisão. 

Contudo, indefiro o pedido de aplicação de multa diária. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Condeno em honorários 

advocatícios, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85 

§8º, observado o disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said 

Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004336-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURACINA LEITE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE GONCALVES DA SILVA OAB - 008.636.631-92 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que apresenta quadro clínico de encefalopatia hipertensiva, 

necessitando ser transferida imediatamente para UTI, com urgência. O 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando 

como preliminar a ausência de interesse processual. O Município de 

Várzea Grande em sua defesa alegou como preliminar a perda de objeto, 

bem como informou o cumprimento da decisão e requereu a extinção do 

processo, em virtude do exaurimento da tutela. É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). A 

princípio, rejeito a preliminar de perda do objeto suscitada pelo Município de 

Várzea Grande, pois a parte ré não agiu voluntariamente e, sim compelido 

judicialmente a atender ao pedido realizado pela parte autora. Quanto a 

preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Estado de Mato 

Grosso, entendo que o interesse processual da parte autora, refletido no 

trinômio necessidade, utilidade e adequabilidade, é patente na causa. No 

mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos autos a 

necessidade da transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em 

resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, 

em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a 

medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005643-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRA ELGER (AUTOR(A))

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Elmira Elger ajuizou ação ordinária c/ obrigação de fazer c/ pedido 

de tutela provisória de urgência antecipada em face do Estado de Mato. 

Pretende o Requerente a internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, 

em caráter de urgência. Pedido de tutela antecipada deferido em sede de 

plantão. Contestação do Requerido com preliminar de ausência de 

interesse processual. Instada a se manifestar, a parte autora deixou 

decorrer o prazo. É o relato do que importa. Fundamento e Decido. O 

processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de 

matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 

audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 

o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). A princípio, rejeito a preliminar de falta de interesse 
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processual suscitada pelo Estado de Mato Grosso, entendo que o 

interesse processual da parte autora, refletido no trinômio necessidade, 

utilidade e adequabilidade, é patente na causa. No mérito, o pedido 

esboçado pela parte autora merece acolhimento. De acordo com o artigo 

196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Restou demonstrado nos autos, por intermédio de laudo 

médico, que a parte Requerente necessita de internação em Unidade de 

Terapia Intensiva - UTI, o que foi prontamente deferido em tutela 

antecipada, inexistindo manifestação nos autos de que foi fornecido o 

pleiteado. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e 

por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para 

condenar o Estado de Mato Grosso, na obrigação pleiteada – internação 

em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Contudo, indefiro o pedido de 

aplicação de multa diária. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Condeno em honorários advocatícios, fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos 

incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª 

ed., p. 370). No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a 

sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do 

reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II (500 salários mínimos de 

condenação para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias 

e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos 

Estados) do NCPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Nada sendo postulado, 

arquivem-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005680-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FREIRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE FREIRE CAMPOS BERTO OAB - 785.548.451-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que apresenta neoplasia maligna (CID 10 – C 92.0), necessitando 

ser transferido imediatamente para UTI, com urgência. O Requerido Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação, alegando como preliminar a 

ausência de interesse processual. A parte Autora informou o cumprimento 

da liminar e requereu a extinção do processo. Instado a se manifestar, o 

Requerido concordou com a extinção do feito. É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). A 

princípio, rejeito preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo 

Estado de Mato Grosso, entendo que o interesse processual da parte 

autora, refletido no trinômio necessidade, utilidade e adequabilidade, é 

patente na causa. No mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente 

merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal 

dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, 

consta nos autos a necessidade da transferência do Autor para a UTI. 

Não há que se falar em resolução sem julgamento de mérito, pois o que se 

pretendia era o adequado tratamento de saúde e com sua concretização 

houve reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo 

procedente, em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno 

definitiva, a medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de 

condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na 

obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida no curso da 

demanda. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). 

Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas 

pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte 

sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a 

sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do 

reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II (500 salários mínimos de 

condenação para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias 

e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos 

Estados) do NCPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Nada sendo postulado, 

arquivem-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1029113-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal proposta pelo ITAU 

UNIBANCO S.A. em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Sobreveio 

pedido de desistência da Autora (Id 14300768). É a síntese. Fundamento e 

Decido. A possibilidade de desistência da ação está prevista no artigo 

485, inciso VIII, do NCPC, o qual enumera as circunstâncias em que o 

processo será extinto sem julgamento do mérito, “verbis”: “Art. 485. O Juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação.”. O § 4º da citada norma, condiciona a desistência da demanda à 

aquiescência do réu, nas hipóteses em que já decorrido o prazo para 

resposta do mesmo. “In casu”, verifica-se que não há relação triangular 

formalizada, visto que a parte embargada não foi citada para 

manifestar-se nos autos. Constata-se, portanto, que inexiste prejuízo em 

acolher a extinção dos embargos por desistência, conforme solicitação 

formulada pela Embargante. Logo, impõe-se a extinção da presente feito, 

pelo fulcro nos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e a julgo extinta. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se 

os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Após o trânsito 

em julgado, proceda-se a baixa no registro da ação e arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005686-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORANIL METELO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI HENRIQUE QUEIROZ OAB - 015.844.511-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de “ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer com pedido expresso de tutela de urgência” em que Doranil Metelo 

de Campos assistido por seu filho Toni Henrique Queiroz apresentou em 

face do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, 

objetivando a transferência para a Unidade de Tratamento Intensivo, com 

apoio nos documentos anexados. A tutela foi concedida. Os requeridos 

apresentaram contestação. Em seguida, a parte autora formulou pedido de 

desistência da ação. Pois bem. O limite para a desistência da ação ou do 

processo de cognição é o oferecimento da contestação, conforme prevê 

o parágrafo 4º, do art. 485, da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo 

Civil): “§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação.”. E eventual inconformismo do réu 

deve ser fundamentado. Conforme se verifica dos autos, os requeridos 

manifestaram concordância com o pedido de desistência da ação. Logo, é 

de se acolher a desistência. Ante o exposto, com fundamento no art. 200, 

parágrafo único, do NCPC, homologo o pedido de desistência formulado 

pela parte autora, de consequência, julgo extinto o processo, sem 
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resolução de mérito, o que fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Sem 

honorários advocatícios diante da ausência de contestação do requerido. 

Com fulcro nos artigos 225 c.c. 999, ambos do NCPC, homologo a renúncia 

ao direito recursal, porque a desistência da ação faz presumir o 

desinteresse recursal. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, 

anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P. R. I.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004632-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA LUIZA RIBEIRO (REQUERIDO)

PORTO SEGURO CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

SELMO DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERIDO)

CAMILA ANDRETTY (ADVOGADO(A))

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO(A))

WALACE SANTOS GUIMARAES (REQUERIDO)

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH (REQUERIDO)

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior (ADVOGADO(A))

DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Devidamente notificados para os fins do art. 17, § 7º, da Lei de 

Improbidade Administrativa, os demandados, em sua maioria, preferiram 

antecipar a discussão de mérito da demanda, que requer exame minucioso 

das provas, nada trazendo aos autos que pudesse autorizar o não 

recebimento sumário da petição inicial. Foi o que se deu, por exemplo, com 

a ré Porto Seguro Com. De Informática, Papelaria e Terraplenagem Ltda, e 

os réus Selmo de Oliveira Souza e Danielle Dias dos Santos Souza, que 

apresentaram peça única de contestação e reconvenção, por meio da 

qual passam a argumentar sobre a licitude dos atos praticados, com 

amparo em inúmeros documentos de ordem técnica acerca de cálculos de 

medição e fiscalização das obras questionadas na demanda. O 

demandado Daoud Mohd Khamis Jaber Abdalla optou pelo caminho do 

recurso contra a decisão concessiva da liminar de indisponibilidade de 

bens, não obtendo êxito na tentativa de suspender os efeitos dessa 

decisão, enquanto a demandada Carolina Luíza Ribeiro, depois de obter a 

liberação da constrição judicial sobre seus bens, apresentou 

manifestação escrita, arguindo as questões preliminares de ilegitimidade 

passiva e de ausência de elementos caracterizadores da improbidade 

administrativa, as quais, por se confundirem com o próprio mérito – vez 

que dependem da confirmação de ocorrência ou não da prática pessoal 

de ato ímprobo, para serem acolhidas – só poderão ser enfrentadas em 

decisão final. À mesma conclusão se chega quando se examina a maioria 

das matérias suscitadas em preliminar pelo demandado Walace Santos 

Guimarães, notadamente a de ilegitimidade passiva, ocasião em que afirma 

não ter cometido ato de improbidade, a de ausência de justa causa e 

ausência de interesse de agir, por não existir nenhum ato de improbidade 

a justificar o ajuizamento da ação. Tais alegações constituem o próprio 

mérito, não retirando a carga de verossimilhança (probabilidade do direito) 

visualizada na decisão inaugural, marcada pelo reconhecimento de 

presença de fortes indícios de postura ímproba, traduzida na omissão 

quanto ao dever de fiscalização e controle dos gatos dos recursos 

federais destinados à construção das unidades de saúde. Tais indícios 

ganham especial relevo com os argumentos expendidos pela ré Carolina 

Luíza Ribeiro, que admitiu, expressamente, irregularidades na execução 

das obras, tendo sido estas iniciadas sem projetos complementares por 

pressão exercida pelo então Prefeito Municipal e o Secretário de Saúde do 

Município. Sobre a alegada inépcia da petição inicial por ausência de 

individualização das ações dos demandados, cabe anotar que, 

diferentemente do sustentado, colhe-se da peça primeira clara afirmação 

de que os réus Walace Guimarães (ex prefeito), Daoud Mohd Khamis 

Jaber Abdala (ex secretário de saúde) e Carolina Luíza Ribeiro (fiscal do 

contrato) estão sendo acionados por omissão no dever de prestar contas 

referentes aos pagamentos a maior das obras de construção das 

unidades básicas de saúde, o abandono das obras, a não execução total 

do pactuado, as medições realizadas com contratos já vencidos, entre 

outras irregularidades, ao passo que os demais réus (empresa contratada 

e seus sócios) estão sendo acusados de enriquecimento ilícito decorrente 

da não realização das obras. Não há, pois, falar em falta de 

individualização dos atos e em inépcia da petição inicial. Também incapaz 

de obstar o recebimento da peça de abertura a alegação de violação à 

ampla defesa e ao contraditório pelo fato de a atual Administração ter 

contratado determinada empresa para averiguar eventuais inconsistências 

na execução do contrato. Ora, só se poderia falar em afronta a esses 

princípios constitucionais se não se desse a oportunidade, nestes autos, 

de pronunciamento dos demandados, que, no entanto, contam, como se 

observa, com a oportunidade de manifestação escrita antes mesmo do 

recebimento da petição inicial e com o momento específico para 

contestarem a ação, tudo em nome do devido processo legal e dos seus 

consectários: ampla defesa e contraditório. Por fim, impõe-se assinalar 

que o réu Walace Guimarães não trouxe aos autos prova da alegação de 

que houve constrição judicial sobre sua conta salário, o que leva ao 

indeferimento de sua pretensão de liberação da indisponibilidade que 

incidiu sobre valores. Diante do exposto, com fundamento no art. 17, §§ 8º 

e 9º, da Lei 8.429/92, recebo a petição inicial e determino sejam citados os 

requeridos para comparecerem à audiência prevista no art. 334 do NCPC, 

que designo para 6 de novembro (terça-feira) do corrente ano, às 

14h30min, com as advertências legais decorrentes do ato, 

observando-se, a partir de agora, o rito comum ordinário. Intime-se o 

Ministério Público para comparecer ao ato e acompanhar o andamento da 

ação, cabendo-lhe falar nos autos após a impugnação às contestações 

apresentadas, nos termos do art. 178, I e do art. 179, I, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000217-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

BENEDITA ROSA AMORIM DA CUNHA (REQUERENTE)

LEOCIR JOSE ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. LEOCIR JOSÉ ALVES DA CUNHA e BENEDITA ROSA AMORIM DA 

CUNHA, ambos qualificados nos autos, ajuizaram “Alvará Judicial”, com 

suporte no Decreto n. 85.845/81, e no art. 1.829 da Lei n. 10.406/02, 

objetivando o recebimento de valores existentes na conta vinculada do 

FGTS e saldo de PIS junto à Caixa Econômica Federal em nome de Rafael 

Amorim Alves da Cunha, seu filho. Argumentam ter ciência de que a de 

cujus possuía valores decorrentes de FGTS e de PIS na Caixa Econômica 

Federal, cuja liberação só é possível mediante alvará judicial. Pedem, pois, 

a expedição do correspondente alvará para levantamento dos valores, 

com apoio em documentos. É o relatório. Decido. Tem-se, entretanto, que o 

pedido de levantamento de valores relativos a FGTS e PIS/PASEP não 

recebidos em vida pelo titular da conta, como procedimento de jurisdição 

voluntária que é, há de ser resolvido segundo o direito sucessório pelo 

Juízo de Direito da Vara de Família e Sucessões, cumprindo ressaltar, que 

por ser delegada a competência desta 2ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública, só se justificaria o processamento do feito perante este juízo, 

caso houvesse resistência da Caixa Econômica Federal, assim se 

inferindo do seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE 

VERBAS DO FGTS. RESISTÊNCIA DA CEF. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência da Primeira 

Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição 

voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais 

para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS/PASEP, 

seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para 

julgá-los é da Justiça Estadual. 2. Por outro lado, havendo resistência da 

CEF, competente para processar e julgar a causa é a Justiça Federal, 

tendo em vista o disposto no art. 109, I, da CF/1988. 3. In casu, verifico 

que houve obstáculo por parte da Caixa Econômica Federal quanto ao 

levantamento do FGTS requerido pelo autor, o que evidencia a 

competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, nos 

termos do art. 109, I, da Constituição da República. 4. (...) 5. Conflito 
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conhecido para declarar competente a Justiça Federal de Santos/SP, 

apesar de não integrar o presente conflito.” (STJ – CC 105.206/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.8.2009, DJe 28.8.2009 – 

destaquei). No mesmo sentido, a jurisprudência mato-grossense: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE FGTS - 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - 

PRECEDENTE DO STJ - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DE 

PROVA - CONSULTA AO CNIS - DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR 

EMPREGADO - SITUAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 20 

DA LEI N. 8.036 /90 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

"Não havendo conflito de interesses, compete à Justiça Estadual autorizar 

o levantamento dos valores relativos ao FGTS e PIS/PASEP nos 

procedimentos de jurisdição voluntária." (STJ - CC 92053 / SP). A 

informação de que o requerente está empregado o impede de receber o 

FGTS pois trata-se de situação não elencada no artigo 20 da Lei n. 8.036 

/90.” (TJMT – Ap 157053/2016, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 7.12.2016, DJe 12.12.2016 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SEGURO 

DESEMPREGO POR SUCESSORA DO BENEFICIÁRIO. FALTA DE 

INTERESSE MATERIAL NA RELAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

REFORMA DA DECISÃO. 1. Por se tratar de ação distribuída sob o 

procedimento de jurisdição voluntária, ausente o interesse material da 

Previdência social para justificar a aplicação do artigo 109, § 3º da Carta 

Política de 1988, considerado pela decisão agravada. 2. Compete a Justiça 

Estadual apreciar pedido de expedição de alvará judicial para que a 

agravante requeira perante a Caixa Econômica Federal o levantamento do 

seguro desemprego que pertencia ao filho falecido, sendo que esta última 

ostenta meramente interesse jurídico no feito, não sendo atraída a 

incidência do inciso I, do artigo 109 da CF. 3. Na espécie, aplica-se por 

analogia o entendimento sumulado pelo STJ, porquanto “É da competência 

da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao 

PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta.” 

(Súmula nº 161).” (TJMT – AI 46664/2012, Dra. Maria Aparecida Ribeiro, 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.9.2012, DJe 20.9.2012 – 

destaquei). Como se observa, em razão da natureza voluntária do 

procedimento, é da Justiça Estadual a competência para processar e 

julgar pedido de expedição de alvará de levantamento de valores 

referentes a benefício previdenciário de segurado falecido, FGTS, 

PIS/PASEP e seguro-desemprego. Nesse contexto, cumpre salientar que, 

apesar de a Vara Especializada da Fazenda Pública pertencer à Justiça 

Estadual, exerce função delegada da Justiça Federal. Assim, a 

competência para processar e julgar o presente feito só seria atraída para 

este juízo, repita-se, caso houvesse resistência da caixa econômica 

federal, situação não verificada neste caso. Diante do exposto, declino da 

competência para processar e julgar este feito em favor de uma das 

Varas de Família e Sucessões desta Comarca de Várzea Grande, para 

onde deverão ser redistribuídos os autos com as anotações de praxe. 

Cumpra-se e intime-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000217-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

BENEDITA ROSA AMORIM DA CUNHA (REQUERENTE)

LEOCIR JOSE ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. LEOCIR JOSÉ ALVES DA CUNHA e BENEDITA ROSA AMORIM DA 

CUNHA, ambos qualificados nos autos, ajuizaram “Alvará Judicial”, com 

suporte no Decreto n. 85.845/81, e no art. 1.829 da Lei n. 10.406/02, 

objetivando o recebimento de valores existentes na conta vinculada do 

FGTS e saldo de PIS junto à Caixa Econômica Federal em nome de Rafael 

Amorim Alves da Cunha, seu filho. Argumentam ter ciência de que a de 

cujus possuía valores decorrentes de FGTS e de PIS na Caixa Econômica 

Federal, cuja liberação só é possível mediante alvará judicial. Pedem, pois, 

a expedição do correspondente alvará para levantamento dos valores, 

com apoio em documentos. É o relatório. Decido. Tem-se, entretanto, que o 

pedido de levantamento de valores relativos a FGTS e PIS/PASEP não 

recebidos em vida pelo titular da conta, como procedimento de jurisdição 

voluntária que é, há de ser resolvido segundo o direito sucessório pelo 

Juízo de Direito da Vara de Família e Sucessões, cumprindo ressaltar, que 

por ser delegada a competência desta 2ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública, só se justificaria o processamento do feito perante este juízo, 

caso houvesse resistência da Caixa Econômica Federal, assim se 

inferindo do seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE 

VERBAS DO FGTS. RESISTÊNCIA DA CEF. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência da Primeira 

Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição 

voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais 

para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS/PASEP, 

seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para 

julgá-los é da Justiça Estadual. 2. Por outro lado, havendo resistência da 

CEF, competente para processar e julgar a causa é a Justiça Federal, 

tendo em vista o disposto no art. 109, I, da CF/1988. 3. In casu, verifico 

que houve obstáculo por parte da Caixa Econômica Federal quanto ao 

levantamento do FGTS requerido pelo autor, o que evidencia a 

competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, nos 

termos do art. 109, I, da Constituição da República. 4. (...) 5. Conflito 

conhecido para declarar competente a Justiça Federal de Santos/SP, 

apesar de não integrar o presente conflito.” (STJ – CC 105.206/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.8.2009, DJe 28.8.2009 – 

destaquei). No mesmo sentido, a jurisprudência mato-grossense: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE FGTS - 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - 

PRECEDENTE DO STJ - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DE 

PROVA - CONSULTA AO CNIS - DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR 

EMPREGADO - SITUAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 20 

DA LEI N. 8.036 /90 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

"Não havendo conflito de interesses, compete à Justiça Estadual autorizar 

o levantamento dos valores relativos ao FGTS e PIS/PASEP nos 

procedimentos de jurisdição voluntária." (STJ - CC 92053 / SP). A 

informação de que o requerente está empregado o impede de receber o 

FGTS pois trata-se de situação não elencada no artigo 20 da Lei n. 8.036 

/90.” (TJMT – Ap 157053/2016, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 7.12.2016, DJe 12.12.2016 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SEGURO 

DESEMPREGO POR SUCESSORA DO BENEFICIÁRIO. FALTA DE 

INTERESSE MATERIAL NA RELAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

REFORMA DA DECISÃO. 1. Por se tratar de ação distribuída sob o 

procedimento de jurisdição voluntária, ausente o interesse material da 

Previdência social para justificar a aplicação do artigo 109, § 3º da Carta 

Política de 1988, considerado pela decisão agravada. 2. Compete a Justiça 

Estadual apreciar pedido de expedição de alvará judicial para que a 

agravante requeira perante a Caixa Econômica Federal o levantamento do 

seguro desemprego que pertencia ao filho falecido, sendo que esta última 

ostenta meramente interesse jurídico no feito, não sendo atraída a 

incidência do inciso I, do artigo 109 da CF. 3. Na espécie, aplica-se por 

analogia o entendimento sumulado pelo STJ, porquanto “É da competência 

da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao 

PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta.” 

(Súmula nº 161).” (TJMT – AI 46664/2012, Dra. Maria Aparecida Ribeiro, 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.9.2012, DJe 20.9.2012 – 

destaquei). Como se observa, em razão da natureza voluntária do 

procedimento, é da Justiça Estadual a competência para processar e 

julgar pedido de expedição de alvará de levantamento de valores 

referentes a benefício previdenciário de segurado falecido, FGTS, 

PIS/PASEP e seguro-desemprego. Nesse contexto, cumpre salientar que, 

apesar de a Vara Especializada da Fazenda Pública pertencer à Justiça 

Estadual, exerce função delegada da Justiça Federal. Assim, a 

competência para processar e julgar o presente feito só seria atraída para 

este juízo, repita-se, caso houvesse resistência da caixa econômica 

federal, situação não verificada neste caso. Diante do exposto, declino da 

competência para processar e julgar este feito em favor de uma das 

Varas de Família e Sucessões desta Comarca de Várzea Grande, para 

onde deverão ser redistribuídos os autos com as anotações de praxe. 

Cumpra-se e intime-se.

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431092 Nr: 1553-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA BEBIDA DISTRIBUIDORA LTDA ME, 

MARIA ELZITA CARVALHO DE FRANCA, FABIO CESAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CASA DA BEBIDA DISTRIBUIDORA LTDA 

ME, CNPJ: 04120785000197 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA ELZITA CARVALHO DE FRANCA, Cpf: 53182839187, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CASA 

DA BEBIDA DISTRIBUIDORA LTDA ME, MARIA ELZITA CARVALHO DE 

FRANCAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Irregularidade de escrituração., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6273/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 52.074,72 - Valor Atualizado: R$ 52.074,72 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 20 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 511782 Nr: 19976-14.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR FEGURI, RAFIK SAMIR FEGURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intime-se o subscritor da peça retro para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir o disposto no art. 112, do CPC, comunicando à parte a renúncia ao 

mandato que lhe foi outorgado.

Independentemente disso, intime-se pessoalmente o inventariante para 

regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção destes embargos (art. 76, § 1º, I, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 339335 Nr: 7410-38.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA DOMINGAS DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 28/9/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334673 Nr: 3195-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELY APARECIDA DIAS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITHER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17757, RODRIGO ALBERTASSE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 28/9/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Moraes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 444042 Nr: 8854-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BORTOLANZA EIRELI, 

IVANIR BORTOLANZA, ELVIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - OAB:MT 

15.941, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9946

 Vistos,

Cite-se a parte executada pelo correio para, no prazo de 5 dias, pagar a 

dívida exequenda ou nomear bens à penhora (arts. 9º e 10 da Lei 

6.830/80), sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantia do débito.

 Nomeando-se bens à penhora, ouça-se a parte exequente a respeito, no 

prazo de 5 dias. Havendo concordância, lavre-se o termo previsto no art. 

849 do Novo Código de Processo Civil, que também será subscrito pela 

parte executada, iniciando o prazo para a propositura de eventuais 

embargos a partir da assinatura.

Não havendo pagamento nem nomeação de bens, proceda-se à penhora 

na forma disposta no art. 13 da referida lei, registrando-a na serventia 

imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas (art. 7º, IV), intimando-se, após, a parte devedora, através de 

publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto da 

penhora (art. 12), para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

Inexistindo embargos, designe-se data e hora para hasta pública, 

observando-se a norma contida nos arts. 22 e seguintes da LEF, 

atualizando-se o valor da dívida e da avaliação 10 dias antes do 

parcelamento ou do leilão.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

deixando de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, tendo em 

vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, conforme se 

observa do corpo da peça primeira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323994 Nr: 20397-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR CANTANHEDE - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ 

BRANQUINHO/PROCURADO DO MUNICÍPIO - OAB:8644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:MT 6.707

 Diante do exposto, conheço da exceção, porém julgo improcedente o 

pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade do § 19, do art. 

85, do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, determino seja 

intimada a parte executada/excipiente para efetuar o pagamento da verba 

honorária, nos moldes já ordenados no despacho de fl. 373.Decorrido o 

prazo, imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380747 Nr: 27307-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT

 Vistos...

Ouça-se o excipiente sobre a impugnação e documentos retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 373984 Nr: 22282-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTALINA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE - 

FUSVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:175.215-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

A CRISTALINA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, qualificada 

nos autos, propôs Ação de “Execução de Título Extrajudicial” em face da 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-FUSVAG, pessoa jurídica 

de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 9.038,95 (nove mil e trinta e oito reais e 

noventa e cinco centavos).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fl. 85.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

tendo o exequente requerido a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 435424 Nr: 4285-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.IND.COM IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS 

LTDA, CARLOS HENRIQUE ARRUDA FIGUEIREDO, JANE MARIA DE 

ARRUDA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 Diante do exposto, acolho o pedido formulado na presente exceção de 

pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, 

declarando extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, II, do CPC.Condeno a exequente/excepta ao pagamento da verba 

honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa até 200 salários mínimos; 8% (oito por cento) sobre a parte que 

mediar entre 200 e 2000 salários mínimos e, por fim, 5% (cinco por cento) 

sobre o que sobejar os 2000 salários mínimos, que reduzo pela metade em 

razão do reconhecimento do pedido e cancelamento da CDA. Transitada 

em julgado esta decisão, dê-se baixa e arquive-se. Havendo interposição 

de recurso e apresentadas as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. Processão sujeito ao reexame necessário 

(art. 496, do CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 250768 Nr: 10123-25.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA DRECHESLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 485, V, última parte, do Código de 

Processo Civil, declaro extinto este feito sem resolução do mérito. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do 

CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que 

se perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, 

do CPC.Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior 

para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331566 Nr: 296-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO NICOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:20.111-B, 

LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - OAB:15.784, RUTH CARDOSO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:17.680/MT

 Visto...

BENEDITO NICOLINO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Cumprimento de Sentença” em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA GRANDE-MT e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoas jurídicas de 

direito público, igualmente qualificados, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 36.422,40 (trinta e seis mil quatrocentos e 

vinte e dois reais e quarenta centavos).

Regularmente intimado, o executado impugnou a execução, cuja 

impugnação foi parcialmente acolhida, ordenando-se, na sequência, a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, que foi paga, segundo se 

observa do documento de fl. 414.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, 

sob pena de extinção da execução, porém, nada se pronunciou, conforme 

atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 
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exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442332 Nr: 7977-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISNAUTICA COMÉRCIO DE BARCOS 

LTDA-EPP, IVALDO RODRIGUES PEREIRA, MANOEL ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por Disnautica 

Comércio de Barcos Ltda - EPP em face da Fazenda Pública Estadual, 

apenas para determinar a exclusão do sócio José Carlos Ribeiro da CDA e 

da execução, ordenando o prosseguimento do feito com a intimação da 

exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar especificamente no 

que entender de direito para o prosseguimento da cobrança. Condeno a 

parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 3º, que reduzo à metade por se tratar de sucumbência 

recíproca. Deixo, porém, de condenar a parte excipiente em honorários 

advocatícios por não ser possível a fixação de tal verba em exceção de 

pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 

1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido 

RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Proceda-se às 

retificações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 444042 Nr: 8854-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BORTOLANZA EIRELI, 

IVANIR BORTOLANZA, ELVIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - OAB:MT 

15.941, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9946

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido na Exceção de 

Pré-Executividade, a fim de declarar a nulidade da Execução Fiscal 

proposta pela Fazenda Pública Estadual em face da Transportadora 

Bortolanza Eireli, de Ivanir Bortolanza e de Elvis de Souza, nos termos do 

art. 803 do Código de Processo Civil, reconhecendo e declarando ilegal e 

inconstitucional, por via oblíqua e com amparo na jurisprudência, o regime 

vislumbrado nos artigos 87-J a 87-J-5 do ICMS, extinguindo, por sentença, 

o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, 

do Código de Processo Civil.Condeno a exequente ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, com fulcro no 

art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, do Código de Processo Civil, arbitro em dez por 

cento sobre o valor atualizado da causa.No mais, em face do pedido 

liminar não apreciado em tempo, mas considerando o aqui decidido, 

inegável é a constatação da probabilidade do direito em favor da 

excipiente, assim como do risco ao resultado útil do processo enquanto 

não transitar em julgado esta sentença, o que autoriza, com fulcro no art. 

300 e seguintes do Diploma Processual Civil, que se ordene a incontinenti 

expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor da 

executada.Após o trânsito em julgado, baixe-se, anote-se e arquive-se.P. 

R. I. C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375198 Nr: 23191-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE AMORIM DE ALMEIDA BARRADAS - 

ME, GISLENE AMORIM DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GISLENE AMORIM DE ALMEIDA 

BARRADAS - ME, CNPJ: 07276248000129 e atualmente em local incerto e 

não sabido GISLENE AMORIM DE ALMEIDA, Cpf: 52840360187, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

GISLENE AMORIM DE ALMEIDA BARRADAS - ME e GISLENE AMORIM DE 

ALMEIDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Declaração ausência de movimento tributável-próprio., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 639 Á 701/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/10/2014

 - Valor Total: R$ 2.243,92 - Valor Atualizado: R$ 1.993,92 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376351 Nr: 24014-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRUDENCIO & PRUDENCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRUDENCIO & PRUDENCIO LTDA ME, 

CNPJ: 05552784000184. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

PRUDENCIO & PRUDENCIO LTDA ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 978/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$6.229,71 - Valor Atualizado: R$5.979,71 - Valor 
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Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376979 Nr: 24506-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUS CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUS CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, 

CNPJ: 07655388000108. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

CLAUS CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1075/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/11/2014

 - Valor Total: R$ 5.666,32 - Valor Atualizado: R$ 5.266,32 - Valor 

Honorários: R$ 400,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377066 Nr: 24586-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMANORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEMANORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, CNPJ: 15038615000184, Inscrição Estadual: 131185098. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

DEMANORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1000/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/11/2014

 - Valor Total: R$ 3.695,27 - Valor Atualizado: R$ 3.445,27 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377087 Nr: 24604-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODELO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MODELO LOCADORA DE VEICULOS 

LTDA ME, CNPJ: 09281727000169. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MODELO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1149/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$4.085,31 - Valor Atualizado: R$4.085,31 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377097 Nr: 24614-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. VALENTE - LAVAJATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S.M. VALENTE - LAVAJATO, CNPJ: 

07297160000193. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

S.M. VALENTE - LAVAJATO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1159/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$3.437,63 - Valor Atualizado: R$3.037,63 - Valor 

Honorários: R$400,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377490 Nr: 24913-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAÇULA TRANSPORTES ARMAZÉNS E 

LOGÍSTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAÇULA TRANSPORTES ARMAZÉNS E 

LOGÍSTICAS LTDA, CNPJ: 07456093000102. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

CAÇULA TRANSPORTES ARMAZÉNS E LOGÍSTICAS LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de alvará, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1254/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$6.826,93 - Valor Atualizado: R$6.576,93 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377541 Nr: 24957-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W R MOTTA JUINIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W R MOTTA JUINIOR ME, CNPJ: 

05519877000107. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

W R MOTTA JUINIOR ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1194/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$4.641,33 - Valor Atualizado: R$4.391,33 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 
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Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377554 Nr: 24967-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCKS AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRUCKS AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ: 

04526643000124, Inscrição Estadual: 132022818. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

TRUCKS AUTO PEÇAS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1203/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$4.202,48 - Valor Atualizado: R$3.952,48 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379593 Nr: 26430-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO RODRIGUES CARVALHO 

MECÂNICA - ME, PAULO SÉRGIO RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO SÉRGIO RODRIGUES CARVALHO 

MECÂNICA - ME, CNPJ: 01548227000139, Inscrição Estadual: 16537 e 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO SÉRGIO RODRIGUES 

CARVALHO, Cpf: 54422540106, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES CARVALHO MECÂNICA - ME e PAULO 

SÉRGIO RODRIGUES CARVALHO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Referente a ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 921/2014, 922/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/11/2014

 - Valor Total: R$ 19.716,13 - Valor Atualizado: R$ 19.116,13 - Valor 

Honorários: R$ 600,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380764 Nr: 27322-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOIO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APOIO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 

E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 15070808000112. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

APOIO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto predial e 

territorial urbano., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 9473/2014, 9474/2014, 9475/2014, 9476/2014 (MAIS 19 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2014

 - Valor Total: R$ 9.872,43 - Valor Atualizado: R$ 9.872,43 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389231 Nr: 4861-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIOS CONSULTORIA DE MONTAGENS 

ELETRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDIOS CONSULTORIA DE MONTAGENS 

ELETRICA, CNPJ: 14932123000175. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

INDIOS CONSULTORIA DE MONTAGENS ELETRICA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Referente á ISSQN PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO PRÓPRIO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 34/2015, 35/2015, 36/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/03/2015

 - Valor Total: R$ 13.990,53 - Valor Atualizado: R$ 13.440,53 - Valor 

Honorários: R$ 550,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415468 Nr: 19581-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO SAVANA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, RENATO LUIZ TEM CATEN, ANTONIO MARCO FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRIGORIFICO SAVANA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, CNPJ: 04909470000123, Inscrição Estadual: 132079909, 

atualmente em local incerto e não sabido RENATO LUIZ TEM CATEN, Cpf: 

39013430163, Rg: 000343181, brasileiro(a), empresário e atualmente em 

local incerto e não sabido ANTONIO MARCO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

63661772104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FRIGORIFICO SAVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, RENATO LUIZ TEM 

CATENE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Falta de recolhimento ICMS GARANTIDO INTEGRAL., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5148/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 23.781,96 - Valor Atualizado: R$ 23.181,96 - Valor 

Honorários: R$ 600,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415630 Nr: 19659-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

VÁRZEA LTDA, MARIA RODRIGUES BATISTA, CLAUDEMIR FRANCISCO 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

VÁRZEA LTDA, CNPJ: 05599509000116, atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA RODRIGUES BATISTA, Cpf: 99903288115, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido CLAUDEMIR FRANCISCO 

GOUVEIA, Cpf: 42957524104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS VÁRZEA LTDA, MARIA 

RODRIGUES BATISTAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de irregularidade de escrituração, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5976/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$40.629,59 - Valor Atualizado: R$39.829,59 - Valor 

Honorários: R$800,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 
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embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415849 Nr: 19828-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPANDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

CEREAIS LTDA, ANA PAULA MARCONDES, WILSON ALVES LANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXPANDE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE CEREAIS LTDA, CNPJ: 06243195000187. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

EXPANDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE CEREAIS LTDA, ANA 

PAULA MARCONDESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de omissão de informação no registro de exportação, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6114/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$29.028,37 - Valor Atualizado: R$28.278,37 - Valor 

Honorários: R$750,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

empresa executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, 

após, o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430980 Nr: 1486-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRICOLA E AGROPECUÁRIO 

RELVA LTDA, JAIR ALVES DA SILVA, TIAGO MORAES OLIVEIRA, VITOR 

BENEDITO DE CAMPOS, WILDES FLORES CHAVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL AGRICOLA E 

AGROPECUÁRIO RELVA LTDA, CNPJ: 04462120000161, Inscrição 

Estadual: 132013983, atualmente em local incerto e não sabido JAIR 

ALVES DA SILVA, Cpf: 10754942651, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido TIAGO MORAES OLIVEIRA, Cpf: 00973065176, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido VITOR BENEDITO DE 

CAMPOS, Cpf: 29291712191, Rg: 5501962, Filiação: Nair Rodrigues de 

Campos e Gonçalo Arnaldo de Campos, data de nascimento: 06/04/1964, 

brasileiro(a), natural de Livramento-MT, casado(a), Telefone 65 

9.9209-5323 e atualmente em local incerto e não sabido WILDES FLORES 

CHAVES JUNIOR, Cpf: 85564486153, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL AGRICOLA E AGROPECUÁRIO RELVA LTDA, JAIR ALVES 

DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Falta de recolhimento de ICMS-NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4533/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

 - Valor Total: R$ 150.308,10 - Valor Atualizado: R$ 150.308,12 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433786 Nr: 3282-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M ROPAINA, ANTONIO MARCOS ROPAINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A M ROPAINA, CNPJ: 04456063000108, 

Inscrição Estadual: 132013479 e atualmente em local incerto e não sabido 

ANTONIO MARCOS ROPAINA, Cpf: 28991965881, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/02/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A M 

ROPAINA e ANTONIO MARCOS ROPAINA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de falta de recolhimento icms garantido., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2798/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2014
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 - Valor Total: R$417.612,30 - Valor Atualizado: R$417.612,30 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos. Decorrido 

em branco esse prazo, nomeio, como curador especial da parte devedora, 

o ilustre Defensor Público que atua perante esta vara especializada, a 

quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433788 Nr: 3284-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALY COMERCIO DE BEBEDOUROS E 

SERVIÃOS LTDA, AECIO FRANCISCO DE PAULA, LEANDRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): QUALY COMERCIO DE BEBEDOUROS E 

SERVIÃOS LTDA, CNPJ: 04090157000106, Inscrição Estadual: 132413752 

e atualmente em local incerto e não sabido LEANDRO BARBOSA, Cpf: 

99861143149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/02/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de QUALY 

COMERCIO DE BEBEDOUROS E SERVIÃOS LTDA, AECIO FRANCISCO DE 

PAULAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Omissão de informação econômico fiscais gief., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1546/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2014

 - Valor Total: R$ 434.430,90 - Valor Atualizado: R$ 434.430,88 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35963 Nr: 3689-35.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODATO MEDEIROS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORCELINO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:5400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEODATO MEDEIROS FERREIRA, Cpf: 

59724862887, Rg: 5257536. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/06/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de LEODATO MEDEIROS 

FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de iptu, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 623/2004, 

624/2004, 625/2004, 626/2004 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/1996

 - Valor Total: R$9.755,43 - Valor Atualizado: R$8.868,57 - Valor 

Honorários: R$886,86

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja intimada 

a parte executada por edital com o prazo de 30 dias. Decorrido em branco 

o prazo para eventual interposição de recurso, arquive-se o processo 

com as cautelas de costume. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84341 Nr: 6351-30.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA & ROSA LTDA, EDMILSON VALVERDE 

ROCHA, LUIZ ANTONIO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANTONIO ROSA, Cpf: 74050800810. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/08/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA NACIONAL em face de ROCHA & ROSA LTDA, EDMILSON 

VALVERDE ROCHAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Guia de recolhimento do fgts e informação a previdência 

social., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

356483584/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/05/2005

 - Valor Total: R$ 1.140.947,00 - Valor Atualizado: R$ 1.140.946,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.
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 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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89806 Nr: 10569-04.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - 

OAB:2454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

SANTOS, Cpf: 07706433889, Rg: 103800, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/12/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2.660/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2001

 - Valor Total: R$2.193,48 - Valor Atualizado: R$2.043,48 - Valor 

Honorários: R$150,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100346 Nr: 8297-03.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDVG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:12937, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, Rosimeire Lucia Francolino da Costa - OAB:17.675

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO RAGNINI, Cpf: 54451647134, Rg: 

747.394, Filiação: Joacir Assis Ragnini e Noeli Iracema Ragnini, data de 

nascimento: 14/01/1971, brasileiro(a), natural de Cerro Negro-SC, 

solteiro(a), empresario, Telefone 3684-2980. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/09/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MARCIO RAGNINI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Imposto predial e territorial urbano., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 929/2006, 931/2006, 933/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/08/2005

 - Valor Total: R$ 3.628,81 - Valor Atualizado: R$ 3.628,81 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226101 Nr: 6298-10.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TIAGO FASUTINO SOARES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ TIAGO FASUTINO SOARES ME, 

CNPJ: 03689219000138, Inscrição Estadual: INSC.MUN.19.918. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/05/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

JOSÉ TIAGO FASUTINO SOARES ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ISSQN., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 113/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/12/2006

 - Valor Total: R$ 7.677,46 - Valor Atualizado: R$ 7.177,46 - Valor 

Honorários: R$ 500,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 245309 Nr: 21852-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA CRISTINA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSEFA CRISTINA DE CAMPOS, Cpf: 

24062332191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

JOSEFA CRISTINA DE CAMPOS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Imposto predial e territorial urbano, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 23943/2010, 506/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

 - Valor Total: R$ 30.936,67 - Valor Atualizado: R$ 30.936,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254158 Nr: 21296-46.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I M VALESQUE, IDELVAS DE MIRANDA 

VESLASQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): I M VALESQUE, CNPJ: 01306897000149, 

Inscrição Estadual: 131695703 e atualmente em local incerto e não sabido 

IDELVAS DE MIRANDA VESLASQUE, Cpf: 55953123191, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de I M VALESQUE e IDELVAS DE 

MIRANDA VESLASQUE, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Flata de recolhimento-ICMS ESTIMATIVA., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4625/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/11/2009

 - Valor Total: R$ 3.974,23 - Valor Atualizado: R$ 3.724,23 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259414 Nr: 18837-71.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NICOLAU DE MORAES, Cpf: 

61573329134, Rg: 374928, Filiação: João Jorge de Moraes e Antonia A. de 

Moraes, natural de Pocone-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

NICOLAU DE MORAES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

52610/2010, 52611/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

 - Valor Total: R$3.410,29 - Valor Atualizado: R$3.100,26 - Valor 

Honorários: R$310,03

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos. Decorrido 

em branco esse prazo, nomeio, como curador especial da parte devedora, 

o ilustre Defensor Público que atua perante esta vara especializada, a 

quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259513 Nr: 18993-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Wellington Ximenes de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO WELLINGTON XIMENES DE 

MENEZES, Cpf: 01563114372, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

FRANCISCO WELLINGTON XIMENES DE MENEZES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 51581/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2009

 - Valor Total: R$15.285,61 - Valor Atualizado: R$13.896,01 - Valor 

Honorários: R$1.389,60

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259764 Nr: 18761-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ PEREIRA DA SILVA, CNPJ: 

26537134000130, Inscrição Estadual: 131159453. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

LUIZ PEREIRA DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

52411/2010, 52412/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/12/2010

 - Valor Total: R$3.278,12 - Valor Atualizado: R$2.980,11 - Valor 

Honorários: R$298,01

Despacho/Decisão: Vistos,Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido em branco o prazo, com fulcro no art. 72, II , do CPC, nomeio, 

desde já, a ilustrada Defensoria Pública como curadora especial, a quem 

deverá ser dada vista aos autos para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal. Após, conclusos.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260951 Nr: 3129-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO JOÃO EMPREENDIMENTOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SÃO JOÃO EMPREENDIMENTOS S/C 

LTDA, CNPJ: 00233932000184. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/01/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

SÃO JOÃO EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 51185 A 51195/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2010

 - Valor Total: R$7.751,47 - Valor Atualizado: R$7.046,79 - Valor 

Honorários: R$704,68

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261027 Nr: 2963-12.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 
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GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALMORBIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ VALMORBIDA, Cpf: 08394423949, 

Rg: 13R-314.789, Filiação: Ireno Valmorbida e Amalia Ioris, brasileiro(a), 

natural de Erechim-RS, casado(a), industrial. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/01/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

JOSÉ VALMORBIDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

53493/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

 - Valor Total: R$1.893,49 - Valor Atualizado: R$1.721,35 - Valor 

Honorários: R$172,14

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261074 Nr: 1932-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL SER. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MERCALL SER. COM. LTDA, CNPJ: 

04056825000189. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MERCALL SER. COM. LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

49681/49685/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/11/2010

 - Valor Total: R$6.756,13 - Valor Atualizado: R$6.141,94 - Valor 

Honorários: R$614,19

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291172 Nr: 10848-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAS ALTAS AGROINDUSTRIAL LTDA, 

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, ESTEVAM MODESTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERRAS ALTAS AGROINDUSTRIAL 

LTDA, CNPJ: 03878223000144, atualmente em local incerto e não sabido 

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, Cpf: 51346125104, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido ESTEVAM MODESTO SANTOS, Cpf: 42429838168, 

Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/06/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TERRAS ALTAS 

AGROINDUSTRIAL LTDA, MANOEL RODRIGUES DOS SANTOSE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Crédito fiscal 

indevido em razão da opção atráves de termo de acordo., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6862/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/06/2012

 - Valor Total: R$ 1.184.643,00 - Valor Atualizado: R$ 1.182.543,22 - Valor 

Honorários: R$ 2.100,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308293 Nr: 4252-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, 

ADRIANI CARLA DE BARROS MAYER, ROSANGELA CONCEIÇÃO 
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BELTRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGIL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, 

CNPJ: 0327797400105, Inscrição Estadual: 133.189.001-08, atualmente em 

local incerto e não sabido ADRIANI CARLA DE BARROS MAYER, Cpf: 

41180313100, Rg: 4751277, Filiação: Benedita Maria de B. Mayer e 

Antonio Benedito Mayer, data de nascimento: 17/04/1967, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, professora, Telefone 3686.2148 e atualmente em 

local incerto e não sabido ROSANGELA CONCEIÇÃO BELTRAME, Cpf: 

61144975972, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de AGIL COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÃO LTDA, ADRIANI CARLA DE BARROS MAYERE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento-ICMS diferencial de alíquota, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2713/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 28.283,50 - Valor Atualizado: R$ 27.683,50 - Valor 

Honorários: R$ 600,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311136 Nr: 7212-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 3G LTDA - 

ME, FRANCISLEI FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 3G 

LTDA - ME e atualmente em local incerto e não sabido FRANCISLEI 

FERREIRA LEITE, Cpf: 42632315115, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DISTRIBUIDORA DE 

COSMETICOS 3G LTDA - ME e FRANCISLEI FERREIRA LEITE, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento-ICMS 

GARANTIDO INTEGRAL., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20128253/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/08/2012

 - Valor Total: R$ 14.679,80 - Valor Atualizado: R$ 14.229,80 - Valor 

Honorários: R$ 450,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329528 Nr: 25826-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

10981195172, Rg: 268469, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 177/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$3.745,13 - Valor Atualizado: R$3.495,13 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 415343 Nr: 19509-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIBERTO JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA MARIA CURVO - 
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OAB:4254/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os Embargos à 

Execução propostos pelo INSS em face de Eriberto Jorge da Silva, a fim de 

reconhecer parcialmente o excesso de execução no que se refere à RMI, 

(100% do salário de benefício); no tocante ao índice de correção 

monetária e ao termo inicial da incidência dos juros; à data inicial e final 

das mensalidades em atraso, com o abatimento das parcelas pagas a título 

de auxílio-doença e o cálculo da verba honorária, devendo ser 

observados os termos acima descritos. Com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito. Considerando que o embargante decaiu de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor executado e o 

valor devido), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a verba 

ser suportada em igual proporção entre as partes. Deixo de condenar o 

embargante em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001), devendo ser suportada em 50% 

pela parte embargada.Os honorários devidos à parte executada deverão 

ser acrescidos no valor do débito principal (§ 13º) e aqueles por ela 

devidos ficarão suspensos em virtude da gratuidade da justiça.Em virtude 

da natureza alimentar da verba honorária, não há se falar em 

compensação, nos termos do § 14, do art. 85, do CPC. (...). P. R. I. 

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226084 Nr: 6258-28.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUILO DIVINO BULHÕES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINA MIRANDA 

SOARES - OAB:06758-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZUILO DIVINO BULHÕES-ME, CNPJ: 

01045500000102. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/05/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ZUILO DIVINO BULHÕES-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 192/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/12/2006

 - Valor Total: R$12.118,48 - Valor Atualizado: R$11.568,48 - Valor 

Honorários: R$550,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374124 Nr: 22393-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. FILHO E CIA LTDA - ME, EDILEUZA ALVES 

DE OLIVEIRA, OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): O. FILHO E CIA LTDA - ME, CNPJ: 

07362029000162 e atualmente em local incerto e não sabido EDILEUZA 

ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 25130278844, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/10/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

O. FILHO E CIA LTDA - ME, EDILEUZA ALVES DE OLIVEIRAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 449/2014, 450/2014, 

451/2014, 452/2014 (MAIS 8 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/10/2014

 - Valor Total: R$3.317,28 - Valor Atualizado: R$3.067,28 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte empresa executada e a sócia Edileuza Alves de Oliveira por edital 

com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, o decurso do prazo para a 

propositura de eventuais embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376482 Nr: 24141-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BULHÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BULHÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, CNPJ: 03469509000176, Inscrição Estadual: 13.000.322.0. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 
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executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

BULHÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 458/2014, 459/2014, 460/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$58.799,89 - Valor Atualizado: R$58.549,89 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos. Decorrido 

em branco esse prazo, nomeio, como curador especial da parte devedora, 

o ilustre Defensor Público que atua perante esta vara especializada, a 

quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311161 Nr: 7234-93.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPACOTADORA CONDIMENTOS DOLENCE 

LTDA, ANDREA SEGATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMPACOTADORA CONDIMENTOS 

DOLENCE LTDA, CNPJ: 36917151000156, Inscrição Estadual: 131349295 e 

atualmente em local incerto e não sabido ANDREA SEGATO DA SILVA, 

Cpf: 62257846168, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EMPACOTADORA 

CONDIMENTOS DOLENCE LTDA e ANDREA SEGATO DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de falta de recolhimento - 

icms garantido integral, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20128548/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

 - Valor Total: R$10.697,50 - Valor Atualizado: R$10.317,50 - Valor 

Honorários: R$380,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 89073 Nr: 10729-29.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIDO DE SÃO JOSE LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE CASTILHOS 

PIMENTEL - OAB:20633/O

 Diante do pagamento noticiado pelas partes, julgo procedente o pedido 

contido na exceção de pré-executividade e, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução.Com fulcro no art. 

85, §§ 2º, 3º e 10º, do CPC, condeno a Fazenda Pública em honorários 

advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico obtido, conforme documento de fl. 150, tendo em vista 

que, mesmo depois de formalizado o acordo de parcelamento entre as 

partes, em 23.6.2017 (fl. 150), a exequente deu prosseguimento à 

execução (fls. 185), inclusive com pedido de suspensão do feito. 

Proceda-se ao levantamento dos valores bloqueados, restituindo-os ao 

executado, mediante depósito em conta corrente a ser declinada nos 

autos, devendo, para tanto, ser intimado o executado. Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se.P. R. I. C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001807-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006464-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINA MARIA DE MELO (AUTOR(A))

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 
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especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005950-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO SANTOS GUIM (AUTOR(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006013-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

ADRIANO RICCELE SANTANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005882-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOACY BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005887-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GONCALINA DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005993-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005915-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

MARIA JULIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005819-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005642-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ROSE MARY FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005789-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA LEITE DE LIMA SOUZA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005874-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 
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especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005893-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

BERENICE DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005885-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006538-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002137-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006305-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006135-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ELENE RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006194-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA SILVA PEREIRA CAVASSANI (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006222-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JANUARIO MOTA (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008341-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES NETO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008341-82.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: JOSE GOMES NETO 

IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT, SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE 

URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Constata-se, de plano, a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente writ, em 

face da existência de óbice legal intransponível, ou seja, a sede da 

autoridade indicada como coatora é quem fixa competência para 

processar e julgar a espécie. Assim, DECLINO de minha competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar o presente mandamus, em 

favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá, para onde determino a remessa deste processo. Proceda-se 
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às anotações e baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 21 de setembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008529-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCINEI PEREIRA DE SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE (RÉU)

Secretário de Saúde do Município de Várzea Grande (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENEDITO DE CUIABÁ (RÉU)

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENEDITO DE CUIABÁ-MT (RÉU)

 

Vistos. Defiro o pedido de benefício de justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Novel Código de Processo Civil, bem como o aditamento da 

ação e incluo no polo passivo o Estado de Mato Grosso. FRANCINEI 

PEREIRA DE SALES, qualificado nos autos, ajuizou a presente “Ação 

Ordiária de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de 

urgência” em face do Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande, Diretor 

do Hospital de Pronto Socorro de Várzea Grande representado na pessoa 

do Senhor Sebastião Ney da Silva Provenzanno, Secretário de Saúde do 

Município de Várzea Grande Senhor Diógenes Marcondes, Município de 

Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso, requerendo a realização 

imediata do procedimento cirúrgico descrito na solicitação de n.º 

253565862 pois fora contatado FRATURA DO PROCESSO ODONTOIDE 

(D’ALLONZO I), também FRATUTA DOS PRIMEIROS ARCOS COSTAIS COM 

PNEUMOTÓRAX E EFISEMA SUBCUTÂNE A ESQUERDA em Hospital da 

rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não, com suporte 

compatível ao quadro clínico do requerente/paciente, devendo o Estado de 

Mato Grosso suportar as despesas de internação e correlatas. O pedido 

veio instruído com os documentos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os 

documentos que acompanham a inicial comprovam a necessidade imediata 

da realização do procedimento cirúrgico pugnado. O Parecer técnico – Nat 

foi conclusivo definindo o procedimento como caráter de urgência 

conforme ID n.º 15488356. Portanto, o poder público deve velar por sua 

integridade, incumbindo-lhe formular e implementar políticas sociais e 

econômicas que visem garantir aos cidadãos o acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar (AgR 393175/RS 

– Min. Celso de Melo – j. 12.12.2006). Conforme o art. 303 do CPC/2015, a 

tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Posto isso, tenho que a tutela antecipada deve 

ser analisada em caráter incidental e sem a possibilidade de sua 

estabilização. Pois bem, no caso em exame, por ser medida contra a 

Fazenda Pública Estadual e Municipal, entendo, excepcionalmente, que a 

relevância dos fundamentos da demanda emergem dos dispositivos 

constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não 

pode o Poder Público, por intermédio dos requeridos, se negar a prestar 

obrigação político-constitucional de fornecer gratuitamente o tratamento 

indispensável à saúde do requerente. Da mesma forma, a possibilidade de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso venha ser positiva a decisão 

da demanda, se mostra presente, mormente por tratar-se de requerente 

com quadro clínico com risco de vida. A questão é de saúde humana, e 

saúde humana é direito social. E por se tratar de saúde, não pode estar a 

mercê do descaso do poder público, que tem a obrigação de proporcionar 

aos administrados direito à recuperação da saúde. Assim sendo, 

satisfeitos os requisitos consignados nos artigos 300 e 303 do Novel 

Código de Processo Civil, concedo a tutela antecipada, a fim de que o 

requerido providencie, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do 

recebimento da intimação, realize o procedimento cirúrgico procedimento 

cirúrgico descrito na solicitação de n.º 253565862 pois fora contatado 

FRATURA DO PROCESSO ODONTOIDE (D’ALLONZO I), também FRATUTA 

DOS PRIMEIROS ARCOS COSTAIS COM PNEUMOTÓRAX E EFISEMA 

SUBCUTÂNE A ESQUERDA, COM URGÊNCIA, em Hospital da rede pública 

ou particular de saúde, credenciado ou não, com suporte compatível ao 

quadro clínico do requerente/paciente, devendo os requeridos suportarem 

as despesas. Por outro lado, havendo notícia de descumprimento desta 

ordem judicial, extraia-se cópia a partir da decisão liminar e encaminhe-a 

ao representante do Ministério Público desta comarca, com atribuições 

criminais, para adoção das providências legais pertinentes, no que tange à 

responsabilização criminal da autoridade descumpridora, pelo crime de 

desobediência. Frise-se que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da tutela específica (art. 

536, § 1º, NCPC). Por se tratar de ordem liminar concedida consoante 

motivos e fundamentos acima declinados, considerado, portanto, de 

caráter urgente, cumpra-se nos termos e dos fins colimados no Capítulo 3, 

Seção 3.3.32.4 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Em razão da 

urgência, observado o item 1.7.8, VI, da CNGC, a presente decisão 

SERVIRÁ COMO MANDADO a ser CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA, recomendando ao Sr. Oficial de Justiça que descreva 

pormenorizadamente ao administrador público que receber a intimação, 

para ulterior responsabilização por crime de desobediência. Cite-se os 

requeridos para, querendo, contestar a ação, com as advertências 

contidas no art. 334 do Código de Processo Civil. Apresentada a defesa e 

alegando-se nesta qualquer das hipóteses previstas no art. 337 do Código 

de Processo Civil, ouça-se a parte autora. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008200-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES (ADVOGADO(A))

LETICIA LOUIZE GONCALVES TESSARO (REQUERENTE)

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora acerca do parecer técnico de ID 

n.º15486080, no prazo legal. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007831-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSEFA DA PENHA AMORIM (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 5ª CIRETRAN VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos,etc. concedo os benefícios da Justiça Gratuita requerido na inicial 

de ID n.º15046332. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006418-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

IVANE FERREIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006046-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 
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especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003587-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ELIANI ALDAIR DA CRUZ (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003063-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - 014.991.321-40 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003063-03.2018.8.11.0002. REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE PROCURADOR: DELCI 

BALEEIRO SOUZA JUNIOR REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. DEPARTAMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – DAE/VG, 

autarquia municipal devidamente qualificada, propôs a presente “ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela” em desfavor do 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, 

pessoa jurídica do direito público também devidamente qualificada, com o 

objetivo de dar baixa definitiva de determinados veículos. A parte 

requerente expõe que possui vários veículos automotores sucatas, que o 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso recomendou a baixa de 

todos esses veículos no prazo de sessenta dias, conforme o acórdão nº 

58/2017. Todavia, na tentativa de efetuar as baixas, o requerente foi 

informado sobre a necessidade do Certificado de Registro (CRV), bem 

como do recorte do Número de Identificação Veicular (NIV) para fins de 

abertura do processo administrativo. De modo que, a parte requerente 

alega que, além de não possuir as placas de todos os veículos, não 

possui o certificado de registro dos veículos e que algumas numerações 

dos chassis foram corroídas com o tempo, razão pela qual, ficou 

impossibilitado para o requerente providenciar todos os documentos para 

o pedido administrativo de baixa do veículo com o requerido. Posto isso, 

requer a concessão da tutela de urgência a fim de que o requerido seja 

compelido a emitir a certidão de baixa dos veículos relacionados pelo 

requerente como sucata e, após, que a requerida seja condenada a 

realizar a baixa definitiva dos veículos sucateados do requerente. A 

petição inicial veio instruída com documentos. É o breve relatório. DECIDO. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Trata-se de pedido de tutela de 

urgência para baixa dos veículos sucatas do DEPARTAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – DAE/VG com os 

seguintes dados: 1- FORD F-4000, placa JYE-6510, ano 1991/1991, 

chassi 9BFKT7239MDB55119, renavam 00126411514, CNPJ nº 

03.470.358/0001-76; 2- FORD F-2000, placa JYD-1321, ano 1985/1985, 

chassi LA7PFJ98964, renavam 125629931, CNPJ nº 03.470.358/0001-76; 

3- FORD FIESTA, placa JYQ-5834, ano 1998/1998, chassi 

9BFZZZFHAWB200795,  renavam 696355370,  CNPJ n º 

03.507.548/0001-10; 4- FIAT UNO, placa JZH-5957, ano 2001/2001, 

renavam 00761632581; 5- FIAT UNO, placa JZP-4763, ano 2003/2003, 

chassi 9BD15802534451336, renavam 00800599667, CNPJ nº 

02.555.079/0001-42; 6- FORD COURIER, placa JYY-8195, ano 1999/1999, 

chassi 9BFGSZPPAXB891660, renavam 718122941, CNPJ nº 

02555079/0001-42; 7- MOTO, placa JYY-3587, ano 1986/1986, chassi 

9C2JC1801HR102569, renavam 125630760, CNPJ nº 03.470.358/0001-76; 

8- MOTO, placa JZD-8220, ano 1990/1990, renavam 00126427364; 9- 

MOTO, placa JZD-8260, ano 1990/1990, chassi 9C2JC1801LR542614, 

renavam 126427356, CNPJ nº 03.470.358/0001-76. Pois bem, a tutela de 

urgência será deferida quando estiverem presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De 

modo que passo a analisar o preenchimento dos requisitos necessários 

para a concessão da almejada tutela. Sobre a probabilidade do direito, 

tem-se no artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro que o proprietário do 

veículo que estiver irrecuperável ou que estiver destinado à 

desmontagem, terá de pedir a baixa do registo, em conformidade com os 

moldes do Contran. Porém, é possível dar baixa dos registros dos 

veículos, sem o cumprimento de todos os requisitos exigidos, quando for 

inviável o cumprimento das exigências legais. Nesse sentido o Tribunal de 

Justiça Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO – 

POSSIBILIDADE – VEÍCULO VENDIDO COMO SUCATA PARA DESMANCHE 

– INVIÁVEL O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a impossibilidade de a 

parte autora cumprir com os requisitos legais para processar a baixa 

administrativa do registro do automóvel, que se encontra desmanchado em 

sua totalidade, a procedência do pedido para que o DETRAN proceda à 

baixa do veículo é medida que se impõe. (Ap 93741/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - VEÍCULO DESTRUÍDO - QUEDA DE MURO - 

VENDA DAS PEÇAS PARA SUCATA E RECICLAGEM - BAIXA DO VEÍCULO 

JUNTO AO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DO CHASSI 

E PLACAS PELO PROPRIETÁRIO - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO DE 

PROCEDER A BAIXA DEFINITIVA - SENTENÇA PROCEDENTE RATIFICADA 

EM REEXAME. Havendo a comprovação inequívoca quanto à destruição 

total do automóvel, a baixa definitiva do veículo pelo órgão de trânsito, é 

medida que se impõe, nos termos do artigo 1°, inciso I, da Resolução nº 

11/98, independente da apresentação do chassi e placas pelo proprietário. 

(ReeNec 141012/2009, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

17/05/2011, Publicado no DJE 30/05/2011) Assim, verifico que a parte 

requerente apresentou nos autos o requerimento de baixa dos veículos, 

devidamente preenchidos e assinados, com reconhecimento de firma do 

solicitante registrado em cartório, juntados com a petição inicial, nos Ids 

12824308 e 12824314; Todavia, quanto aos demais itens solicitados para 

a baixa do veículo, foram apresentados boletins de ocorrência informando 

o extravio dos CRVs de todos os veículos apresentados nos autos, bem 

como o furto de placas de alguns dos veículos. Ademais, há de se 

observar que todos os veículos possuem 15 anos ou mais, o que gera 

deterioração com o tempo, de modo que as numerações dos chassis 

podem estar corroídas, diante do estado dos veículos nas fotos 

apresentadas. Nesse quadrante, requerente apresentou nos autos a 

relação dos veículos, o acórdão do TCE, boletim de ocorrência informando 

extravio e furto de documentos e peças dos veículos, fotos dos veículos, 

cópia de comprovantes de pagamentos e CRV, resultando assim 

comprovada a probabilidade do direito, diante do estado dos veículos e de 

toda a documentação apresentada. Quanto ao quesito de perigo de dano, 

com toda a documentação apresentada, está nítida a impossibilidade de 

uso dos veículos, o que demonstra que não realizar a baixa destes gerará 

ainda mais prejuízos para o requerente, como a acumulação de débitos. 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ordenando 

ao requerido que proceda a baixa dos veículos do requerente, 

fornecendo-lhe o a certidão de baixa dos veículos listados pela parte 

requerente, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo. 

Outrossim, cite-se o Requerido para, querendo, responder a presente 

ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do 

requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte 

requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 20 de julho de 2018. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003874-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006217-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006440-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIONISIO ALVES (AUTOR(A))

ELCI JACQUES ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006246-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

HAMILTON RIBEIRO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001635-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR CARNEIRO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005079-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIA ROSA COLAR GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312836 Nr: 8960-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIA RITA RICCI ROCHA, ROBERTO 

PEREIRA DA ROCHA, PRIMI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRIMI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 

02497489000184. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CÁSSIA RITA RICCI ROCHA, 

ROBERTO PEREIRA DA ROCHAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N°20125400, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5400/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 83.000,15 - Valor Atualizado: R$ 81.600,15 - Valor 

Honorários: R$ 1.400,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se, por correio, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, a parte 

devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 
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parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100485 Nr: 8224-31.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM NORBERTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM NORBERTO DE BARROS, Cpf: 

00672335115, Rg: 134625, brasileiro(a), Telefone 381.3058. atualmente 

em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos,etc.Nos termos do art.523 e seguintes do CPC, 

intime-se a parte executada no prazo legal.Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte Executada, para prosseguimento do feito.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328375 Nr: 24691-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEUSDETE DA COSTA, Cpf: 

00662453115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao 

art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

EXECUTADA, acerca da restrição de valores conforme Recibo de 

Protocolamento anexo nos autos.

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, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308261 Nr: 4220-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME GONÇALVES & CIA LTDA, JAIME 

GONÇALVES, CRISTIANE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIME GONÇALVES, Cpf: 37635492187, 

casado(a), sócio e atualmente em local incerto e não sabido CRISTIANE 

GONÇALVES, Cpf: 88314120197, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Citem-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena 

de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o 

termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Resumo da Inicial: CDA N° 20128107

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246826 Nr: 19958-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N° 20103769, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3769/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2010

 - Valor Total: R$999,81 - Valor Atualizado: R$849,81 - Valor Honorários: 

R$150,00

Despacho/Decisão: Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea GrandeREFERÊNCIA:AUTOS Nº 19958-37.2010 – 

CÓD. 246826 - EXECUÇÃO FISCALEXEQÜENTE:FAZENDA PÚBLICA 

E S T A D U A L E X E C U T A D O : T R A N S P O R T E S  A R A R A  A Z U L 

LTDA.Vistos,Citem-se, por correio, a empresa Executada e seus 

co-responsáveis indicados na CDA de f. 07/08, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, o 

devedor pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário. Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação. Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 16 de dezembro de 2011.ONIVALDO 

BUDNYDB Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241040 Nr: 20357-66.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIBOLETE COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA, 

RAIMUNDO TEIXEIRA OLIVEIRA, ANIZIO SILVA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIBOLETE COMERCIO DE ENXOVAIS 

LTDA, CNPJ: 02698727000110, Inscrição Estadual: 131845470 e 

atualmente em local incerto e não sabido RAIMUNDO TEIXEIRA OLIVEIRA, 

Cpf: 04374860363, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SIBOLETE COMERCIO DE 

ENXOVAIS LTDA, RAIMUNDO TEIXEIRA OLIVEIRAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 20099699, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9699/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2009

 - Valor Total: R$4.880,58 - Valor Atualizado: R$4.380,58 - Valor 

Honorários: R$500,00

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Citem-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 

em 05 (cinco) dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual 

prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, 

os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de 

imediato pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 

20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena 

de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o 

termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 
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conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332951 Nr: 1615-51.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALICE GONÇALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 280559 Nr: 24477-21.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K G B FESTAS LTDA ME, HEBBER HILLESHIEM, 

INEZ ANA VEDANA HILLESHIEM, FRANCISCO HILLESHIEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, ademar coelho da silva - OAB:14948, jose marcio 

de oliveira - OAB:14.247, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14247

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o advogado da Executada INEZ 

ANA VEDANA HILLESHEIM, a apresentar os dados bancarios da mesma, 

para transferência dos valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 104507 Nr: 187-78.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I C PENEDO FREITAS COMERCIO, ISABELA 

CRISTINA PENEDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:16457/0

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa, fl. 05.

A parte exequente pugnou pela extinção do feito, nos moldes do art. 924, 

inciso II do CPC/15, tendo em vista que a Executada nada mais deve à 

Fazenda Pública Estadual.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Proceda-se levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como, 

desbloqueio de contas com expedição de alvará.

Custas processuais serão suportadas pelo executado.

 Após o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 301838 Nr: 22601-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:5757/MTAMEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MOSCHINI ANTUNES 

MACIEL - OAB:17388, CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - 

OAB:13195, FERNANDA BRANDÃO CANÇADO - OAB:14488, GAHYVA - 

OAB:461, JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - OAB:18636, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, SAMIRA PEREIRA 

MARTINS - OAB:10029, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 22601-94.2012.811.0002 cód. 301838

 ESPÉCIE: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO•.

PARTE REQUERENTE: O ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA.

 NOTIFICANDO(S): TERCEIROS INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Desapropriação com pedido de 

liminar para imissão provisória na posse proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, firmou acordo de Cooperação Técnica com o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, por meio do qual lhe foi 

transferida a posse das áreas necessárias para execução das obras de 

infraestrutura de transportes, com vistas a melhorar a funcionabilidade 

operacional e aumentar a fluidez e a segurança de tráfego de veículo e de 

pedestres nas vias descritas na cláusula Segunda item I do referido 

acordo, as quais constituem prolongamentos urbanos de rodovias 

Federais do Decreto n. 1.193, de 19.06.2012, por abranger área onde 

serão executadas obras de mobilidade urbana com vistas à Copa do 

Mundo de Futebol de 2014, conforme parte final da decisão abaixo 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Ante ao exposto e documentos acostados a 

inicial, DEFIRO a liminar, a fim de determinar a reintegração de posse do 

ESTADO DE MATO GROSSO na porção da faixa de domínio descrita e 

identificada na inicial e nesta decisão (Avenida da Feb, n° 2020, Bairro 

Ponte Nova, Várzea Grande), mediante depósito prévio em juízo, a título de 

caução, no valor de R$ 18.858,61 (dezoito mil, oitocentos e cinqüenta e 

oito reais e sessenta e um centavos), para fins de garantir a reparação de 

eventual dano passível de indenização. Materializado o depósito, que 

deverá obedecer aos procedimentos e regras atinentes aos depósitos 

judiciais, expeça-se o correspondente mandado de reintegração na 

posse, conforme antes decidido. Cite-se, nos 05 (cinco) dias 

subseqüentes no máximo, o Requerido, para, querendo, contestar a ação, 

nos termos do art. 930 do CPC. Concedo os benefícios do art. 172, § 1º, 
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do CPC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 29 de novembro de 2012. ONIVALDO BUDNY- Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Gomes da 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de setembro de 2018.

Izabela Gomes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 108076 Nr: 3995-91.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Roberta Conceição - 

OAB:13004, Leila Maria de Almeida - OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por ELENITA MENDES, 

para recebimento do crédito exequendo.

O executado apresentou impugnação à execução, fls. 369/383.

 Intimada, a parte autora informa que, por ser idosa e em condição de 

saúde precária, pretende receber o valor apresentado pelo executado às 

fls. 378/383, somando a quantia de R$ 415.518,98 (quatrocentos e quinze 

mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e oito centavos).

 Diante do pleito da requerente, bem como, por inexistir óbice de natureza 

legal nos cálculos de fls. 378, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e 

desejados efeitos em favor da parte Autora.

 SOLICITE-SE, por intermédio do Presidente do Tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, a fim de se proceder ao pagamento na ordem legal 

(art. 730 do CPC), instruindo-se o Precatório com cópia das peças 

pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 255317 Nr: 13416-03.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILHO NASTACIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

PETRONILHO NASTACIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos em epígrafe, 

ingressou com a presente Ação Previdenciária para obter a 

Aposentadoria por Idade Rural e a Pensão por Morte pelo falecimento de 

sua esposa, Sra. Zulmira Maria da Silva Oliveira, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, também qualificado, ao argumento 

de que está atualmente com 72 anos, tendo trabalhado durante mais de 40 

anos como rurícola.

Aduz que continuou na mesma atividade depois que se casou, em regime 

de economia familiar e como prova material, juntou a certidão de 

casamento, a qual aponta a profissão de lavrador.

 Pugna pela procedência da ação.

Com a inicial vieram os documentos de f. 18/21.

Despacho inicial à f. 22.

Citada, a Autarquia ré apresentou Contestação às f. 25/36 arguindo 

preliminar de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir.

O Requerente impugnou às f. 44/45.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento, consoante o termo de f. 

65 e CD da gravação da audiência realizada (f.66).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se a presente ação de concessão de aposentadoria por idade rural 

e pensão por morte, em que o Requerente busca garantir seu alegado 

direito de receber os benefícios previdenciários referenciados em 

decorrência da atividade rural exercida.

Por ocasião da contestação a Autarquia Federal argüiu as preliminares de 

cerceamento de defesa e falta de interesse de agir, sob a alegação que a 

inicial encaminhada a esta procuradoria não se fez acompanhar das 

cópias de nenhum dos documentos aludidos na exordial e ante o 

argumento de que o Requerente recebe o amparo social ao idoso e a 

inexistência do Requerimento Administrativo.

 As teses lançadas pelo Réu não comportam acolhimento, pois, 

regularmente citado, apresentou contestação impugnando toda a matéria, 

bem como, os documentos que acompanham a peça inaugural 

permanecem nos autos à disposição do Requerido desde sua regular 

citação. Possui o Instituto réu - durante a instrução processual - irrestrito 

acesso a todos os documentos juntados aos autos, oportunidade para 

requerer o que entender de direito, inexistindo assim, qualquer 

demonstração e comprovação de prejuízo processual em detrimento à 

Autarquia ré.

 Não houve, portanto, desrespeito aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Logo, inexiste cerceamento de defesa no 

presente feito.

E quanto à falta de interesse de agir, o requerimento administrativo se 

encontra nos autos à f. 89 e não há provas de que o Requerente recebe 

atualmente o amparo social ao idoso.

Deste modo, NÃO ACOLHO as preliminares argüidas pelo requerido.

De acordo com o art. 39, I, da Lei nº. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 De acordo com as provas documentais e testemunhais produzidas nos 

autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da propositura da 

ação, 72 anos de idade, como se infere especialmente de sua carteira de 

identidade e dos demais documentos anexados à inicial.

Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – 

rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138).

 “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSOESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de 

prova material devidamente corroborada pela prova testemunhal se 

encontra em sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido 

de que a prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova 

material. Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do 

STJ, não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo 

período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde 

que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no 

REsp 1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – 

DJe 4.6.12).

 No tocante à pensão por morte, a legislação previdenciária (Lei 

8.213/1991), nos seus arts. 74 a 79 dispõe que a pensão por morte será 

devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado 
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ou não, a contar da data do óbito, quando requerida até trinta dias depois 

deste. (art. 74, I).

Por outro lado, o art. 26, I, da mesma lei, dispensa a carência como 

requisito para a consecução de pensão por morte, senão vejamos:

“PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADES. I – A pensão 

por morte, benefício cuja concessão independe de carência e que pode 

ser concedido mesmo após a perda da qualidade de segurado, não exige 

prova do exercício de atividade laborativa nos últimos três anos. II – 

Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o montante da 

condenação. (trf 3ª R. AC. 96.03.003571-8, SP, 1ª T., Rel. Juiz Theotônio 

Costa, DJU 23.04.1996).

Os Tribunais pátrios têm decidido pela possibilidade de acumulação de 

pensão por morte com aposentadoria por idade, já que são benefícios 

diferentes com fatos geradores distintos, senão vejamos:

“PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. No 

caso, a autora ao aposentar-se, preenchidos os requisitos legais, teve 

suspensa a pensão que recebia pelo falecimento do marido rurícola, ao 

argumento de que a legislação previdenciária impede a cumulação desses 

benefícios. Pensão por morte não é aposentadoria, vez que devida aos 

dependentes do segurado como garantia de sobrevivência, em virtude das 

contribuições feitas por ele e não usufruídas. Sendo assim, não há 

vedação legal para percepção de pensão acumulada com aposentadoria. 

Com esses argumentos, prosseguindo o julgamento, a Turma negou 

provimento ao recurso. (STJ, REsp 270.321-SP, Rel. Min. Jorge 

Scartezzini, julgado em 21/06/2001).

No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova suficiente 

da atividade rurícola da parte requerente nos documentos anexados com 

a peça primeira, em especial na sua certidão de casamento, onde se vê 

averbado o início da prova material, consistente na profissão de lavrador, 

condição que, em tese, se estende à esposa, complementado pelas 

seguras e convincentes declarações das testemunhas, das quais se 

extrai o efetivo exercício de atividade rural por período necessário à 

obtenção do benefício, ainda que de forma descontínua.

Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, agora em 

sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 

302/493), para que a implantação dos benefícios ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal.

Diante do exposto, com suporte no art. 74 da Lei nº 8.213/91, c/c art. 269, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados nesta ação, condenando a parte ré a conceder ao Requerente 

o benefício pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal, 

a partir da propositura da ação, bem como abono anual previsto no art. 40 

da referida lei. Juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação, até o 

efetivo pagamento (Lei nº 11.960/2009). Correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela (Lei nº 6.899/81), condenando ainda, o 

requerido a conceder ao Requerente o benefício de aposentadoria por 

idade rural, nos termos do art. 48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 

1(um) salário mínimo mensal, a partir da data do indeferimento do 

requerimento administrativo (f. 89).

 Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais por 

ser isento do pagamento de tais verbas (Lei nº 7.603/2001). Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º, do Novel 

Código de Processo Civil, levando-se em conta o grau de zelo do 

profissional e o tempo exigido para o seu serviço.

Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a 

inserção de tópico/síntese nas sentenças que versem sobre benefício 

previdenciário, faço constar o seguinte: 1. Nome da parte beneficiária: 

Petronilho Nastacio de Oliveira; 2. Benefício concedido: aposentadoria por 

idade rural e pensão por morte; 3. Endereço: Rua Comendador Henrique, 

Quadra 06, nº 08, Bairro: Mapim, Várzea Grande/MT; 4. Data inicial dos 

benefícios: (data do indeferimento do requerimento administrativo) – 

aposentadoria rural (data do indeferimento do requerimento administrativo) 

– pensão por morte e; 5. Renda mensal inicial: 1 salário mínimo por 

benefício; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no 

artigo 496, § 3º do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, à parte Requerente para requerer o que de 

direito.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 352069 Nr: 17369-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHA BENEDITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 74 da Lei nº 8.213/91, c/c art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

nesta ação, condenando a parte ré a conceder à requerente o benefício 

pensão por morte, equivalente a um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação, qual seja: 2/3/2015, bem como abono anual previsto no art. 40 

da referida lei.Concedo ainda, com fundamento no art. 303, do CPC, a 

tutela antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida 

para o seu imediato cumprimento.A correção monetária incidirá com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E. Bem 

como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, com base na redação 

dada pela Lei nº 11.960/09)Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Deixo de recorrer, de 

ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não 

ultrapassar um mil salários mínimos, tendo em vista que se trata de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do NCPC).Em obediência aos termos do 

Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a inserção de tópico/síntese 

nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar o 

seguinte: 1. Nome da parte beneficiária: MARTINHA BENEDITA DOS 

SANTOS; 2. Benefício concedido: pensão por morte; 3. Data inicial do 

benefício: 2/3/2015 (citação); 4. Renda mensal inicial: um salário mínimo; 5. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da concessão da 

tutela.Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que de 

direito.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 106135 Nr: 2177-07.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENILSON BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:26.641/DF, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os presentes atos, verifico que o cálculo apresentado no 

cumprimento de sentença não está em conformidade com a sentença, 

enquanto o cálculo da impugnação seguiu fielmente os parâmetros da 

sentença, nada merecendo ser modificado.

Acolho, pois, a impugnação ofertada pelo executado.

Assim, HOMOLOGO, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o 

cálculo do débito apresentado pelo executado às fls. 176/177.

SOLICITE-SE a requisição de pequeno valor - RPV, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 374200 Nr: 22467-96.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Chiosini Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10889 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais, no prazo 

legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 414197 Nr: 19004-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Chiosini Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PAES - OAB:16-347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10889 MT

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 36.

Int.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444052 Nr: 8864-82.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAISO DA BORRACHA COMERCIO LTDA - 

ME, PAULO CÉLIO MOREIRA, ANTONIO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PARAISO DA BORRACHA COMERCIO 

LTDA - ME, CNPJ: 07036915000104, atualmente em local incerto e não 

sabido PAULO CÉLIO MOREIRA, Cpf: 54331234649, Rg: 751.512, Filiação: 

Maria Moreira da Silva e Antonbio Luiz da Silva, data de nascimento: 

08/11/1965, brasileiro(a), solteiro(a), vendedor, Telefone 92363460 e 

atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO MOREIRA DA SILVA, 

Cpf: 41854608649, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PARAISO 

DA BORRACHA COMERCIO LTDA - ME, PAULO CÉLIO MOREIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA-, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6937/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2014

 - Valor Total: R$ 147.345,80 - Valor Atualizado: R$ 145.845,83 - Valor 

Honorários: R$ 1.500,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 85, § 

8°, do NCPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à penhora, que 

deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 

10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa manifestação da 

Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo a que se 

refere o art. 849, do NCPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377595 Nr: 25010-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACKAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DACKAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, CNPJ: 02621008000109. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

DACKAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA -1120/2014, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1120/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 5.093,47 - Valor Atualizado: R$ 4.793,47 - Valor 

Honorários: R$ 300,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 
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4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377602 Nr: 25017-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERRARI VEICULOS LTDA, CNPJ: 

07900346000195. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

FERRARI VEICULOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Tributaria - CDA 1119/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1119/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 5.386,19 - Valor Atualizado: R$ 5.006,19 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente 

serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392333 Nr: 6783-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA ANAIA DE SOUZA, NEIVA ANAIA DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEIVA ANAIA DE SOUZA, CNPJ: 

01512924000130 e atualmente em local incerto e não sabido NEIVA ANAIA 

DE SOUSA, Cpf: 66974321872, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de NEIVA 

ANAIA DE SOUZA e NEIVA ANAIA DE SOUSA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA- 201410295, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0295/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 29.824,31 - Valor Atualizado: R$ 29.024,31 - Valor 

Honorários: R$ 800,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259936 Nr: 19253-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquario Engenharia S /A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AQUARIO ENGENHARIA S /A, CNPJ: 

03336674000150. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

AQUARIO ENGENHARIA S /A, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA-50190/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 50190/2010, 50191/2010, 50192/2010, 50193/2010 (MAIS 

1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 7.585,18 - Valor Atualizado: R$ 7.585,18 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Defiro o pedido de fls. 23, e 

determino a suspensão dos presentes autos pelo período de 90 (noventa) 

dias.Decorrido o prazo sem provocação, certifique e intime-se o 

Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, sob pena de sintomática extinção dos presentes 

autos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244573 Nr: 16326-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVA IND.COM. DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SELVA IND.COM. DE MADEIRAS LTDA, 

CNPJ: 03096260000109. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

SELVA IND.COM. DE MADEIRAS LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA- 16385/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 16385/2010, 32128/2010, 32129/2010, 

32130/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/02/2010

 - Valor Total: R$ 89.589,49 - Valor Atualizado: R$ 88.189,49 - Valor 

Honorários: R$ 1.400,00

Despacho/Decisão: Vistos,A parte exequente pugnou pela expedição de 

ofício a Secretaria da Receita Federal via @-CAC e consulta ao cadastro 

do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, a fim de localizar 

o endereço do executado.Inoperante o sistema, expeça-se ofício, 

SERVINDO O PRESENTE DE OFÍCIO:a) ao Tribunal Regional Eleitoral, para 

que forneça informações quanto ao endereço da parte executada. 
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Anote-se no referido ofício o prazo para resposta de 10 (dez) dias.b) a 

Delegacia da Receita Federal em Cuiabá, solicitando encaminhar para este 

Juízo, no prazo de até 10 (dez) dias, cópia das 03 (três) últimas 

declarações de renda e patrimonial da parte executada e seus sócios. 

Remessa de informações positivas deverão ser arquivadas em pasta 

própria, consoante orientação estabelecida pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, capítulo 2, seção 

16, item 2.16.4, devendo a serventia, certificar, nos próprios autos, 

somente a notícia inerente ao resultado do mister, ou seja, existência de 

eventuais bens.Materializada resposta acerca das informações, intime-se 

a parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre 

o prosseguimento da ação, sob pena de arquivamento nos termos do art. 

40 da LEF.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254131 Nr: 20921-45.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES VIEIRA-ME, ALCIDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

atualmente em local incerto e não sabido ALCIDES VIEIRA-ME, CNPJ: 

01030652000131, atualmente em local incerto e não sabido ALCIDES 

VIEIRA, Cpf: 24139904100, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificação, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

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, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254337 Nr: 21333-73.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMASO -COMERCIAL DE ALIMENTOS 

SOROCABA LTDA, LUIZ HUMBERTO PEREIRA, SILMARA DENISE 

BARWINSKI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMASO -COMERCIAL DE ALIMENTOS 

SOROCABA LTDA, CNPJ: 03825600000420, Inscrição Estadual: 

13205344-6, atualmente em local incerto e não sabido LUIZ HUMBERTO 

PEREIRA, Cpf: 30942730925, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA, Cpf: 59560827120, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMASO -COMERCIAL DE 

ALIMENTOS SOROCABA LTDA, LUIZ HUMBERTO PEREIRAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA-20095723, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5723/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/04/2008

 - Valor Total: R$ 422.756,40 - Valor Atualizado: R$ 383.756,40 - Valor 

Honorários: R$ 39.000,00

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Citem-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 

em 05 (cinco) dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual 

prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, 

os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de 

imediato pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 

20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 39.000,00 (trinta e 

nove mil reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se 

o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254603 Nr: 21410-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, 

AUGUSTO ALVES PINTO, JULIO MARQUES PACHECO, VALDIR JOSÉ 
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PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, 

CNPJ: 15045768000159, Inscrição Estadual: 13118546-2, atualmente em 

local incerto e não sabido AUGUSTO ALVES PINTO, Cpf: 27825434820, 

sócio responsável, atualmente em local incerto e não sabido VALDIR JOSÉ 

PACHECO, Cpf: 11113499168 e atualmente em local incerto e não sabido 

JULIO MARQUES PACHECO, Cpf: 11125705191, Rg: 214.876, Filiação: 

Jakson Machado Pacheco e Grancinda A. Marques Pacheco, data de 

nascimento: 25/12/1952, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, casado(a), 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EXPRESSO GARÇA BRANCA 

LTDA, AUGUSTO ALVES PINTOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA -20105185, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5185/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/08/2010

 - Valor Total: R$ 876,50 - Valor Atualizado: R$ 438,50 - Valor Honorários: 

R$ 438,00

Despacho/Decisão: Vistos etc, Considerando o contido na certidão de 

fls.11. e ante o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, publicado no DJE nº 

9017, disponibilizado em 25/03/2013, que dispõe sobre o arquivamento 

provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior 

ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT, determino o arquivamento provisório da presente 

execução. Sendo que o desarquivado dependerá da supressão da falta 

atribuída ao exequente, ou da iniciativa de correção, que conduza a termo 

a execução. Cumpra-se com urgência.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329889 Nr: 26190-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. DA SILVA NOGUEIRA-ME, MAURO 

APARECIDO DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. A. DA SILVA NOGUEIRA-ME, CNPJ: 

01253084000138 e atualmente em local incerto e não sabido MAURO 

APARECIDO DA SILVA NOGUEIRA, Cpf: 20173024149, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

M. A. DA SILVA NOGUEIRA-ME e MAURO APARECIDO DA SILVA 

NOGUEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA-283/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

283 E 284/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 2.847,72 - Valor Atualizado: R$ 2.647,72 - Valor 

Honorários: R$ 200,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373600 Nr: 22004-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.B COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M.A.B COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS 

E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, CNPJ: 10282056000130. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/10/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

M.A.B COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA-263/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

263/2014, 264/2014, 265/2014, 266/2014 (MAIS 8 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 14.012,27 - Valor Atualizado: R$ 13.482,27 - Valor 

Honorários: R$ 530,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 530,00 (quinhentos e 

trinta reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente 

serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376377 Nr: 24041-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SOCORRO MATO GROSSO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO SOCORRO MATO GROSSO LTDA - 

EPP, CNPJ: 03022469000209. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

AUTO SOCORRO MATO GROSSO LTDA - EPP, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de 130/2014, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 130/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 7.510,48 - Valor Atualizado: R$ 7.060,48 - Valor 

Honorários: R$ 450,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se 

o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela 

parte Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo 

ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 17 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 314275 Nr: 10529-41.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR DA SILVA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP252329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o EXECUTADA, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 373461 Nr: 21906-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MOREIRA SILVA DE SOUZA, 

FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:

 Intimar o advogado Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304), defensor 

do acusado Osmar Moreira Silva de Souza, para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, 

designada para o dia 18/10/2018 às 08h, devendo comparecer com 30 

(trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 372641 Nr: 21331-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEY ACOSTA, JOEDERSON DA SILVA 

PLACIDO, PABLO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 11.190

 Intimar o advogado Bruno Ferreira Alegria (OAB/MT 9996), constituído 

pelo acusado Darley Acosta; o advogado Marciano Xavier das Neves 

(OAB/MT 11.190), constituído pelo acusado Pablo de Oliveira; a advogada 

Marcelle Ramires Pinto Coelho (OAB/MT 9944), constituída pelo acusado 

Joederson da Silva Placido, para que tome conhecimento que fora 

designada para audiência para dia 24/10/2018, às 14h00min, para ouvir a 

Testemunha Bruno Meneses da Silva na Comarca de Brasília-DF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 302832 Nr: 23958-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI VICTOR RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:MT 15.495-B

 Intimar o advogado Cleomar Ferreira Silva (OAB/MT 15.495-B), constituído 

pelo acusado Toni Victor Ramos dos Santos, para comparecer à audiência 

designada, conforme decisão de fls. 129, cujo teor é o seguinte: "Vistos 

em correição. Designo AIJ para o dia 1º de outubro de 2018, às 16h10min, 

com o cumprimento do art. 411, § 8º, do CPP, com oitiva de todas as 

testemunhas presentes, independente da suspensão da audiência, 

observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput do referido 

artigo. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 328626 Nr: 24950-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO DE BARROS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Intimar o advogado Pedro Pereira Campos Filho (OAB/MT 12.071), 

constituído pelo acusado Junio de Barros Martins, para comparecer à 

audiência designada para o dia 01/10/2018 às 15h40min, bem como 

cientificá-lo da expedição de carta precatória à Comarca de Nova 

Mutum/MT, com a finalidade de inquirir a vítima Maiza Joana de Arruda.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 490319 Nr: 4877-49.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FURLANI 

BERNARDINELLI - OAB:21.131

 DECISÃOI – O Réu apresentou resposta escrita arguindo, preliminarmente, 

falta de justa causa da ação, uma vez que a denúncia baseia-se, 

somente, nas palavras da vítima (fls. 65/72(...). Considerando que o 

exercício da ação penal é condicionado à existência de mínimos elementos 

de prova, não há falar-se em arremate da persecução penal quando a 

pretensão acusatória sustenta-se em elementos probatórios 

contundentes. O acervo a suster a denúncia aponta, sem ambages, a 

materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, vez que uma 

testemunha ocular, narra os acontecimentos descritos na denúncia, prova 

esta que não pode ser descartada, notadamente por meio do estreito 

conduto do writ of mandamus. (HC 16502 – 2010, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA)A denúncia discorre sobre fatos que foram 

investigados no Inquérito que a embasa. Há prova suficiente da 

materialidade e indícios bastante de autoria, além da narrativa lógica dos 

fatos, a justificar o prosseguimento da ação. Nesse passo, o Órgão da 

Acusação descreveu a completa imputação penal ao Réu, bem como a 

inclusão de todas as elementares do tipo e suas circunstâncias. E tanto 

assim é que possibilitou ao Réu a defesa que apresentou. Os requisitos 

formais e materiais da denúncia não se confundem com o mérito da causa, 

de maneira que entendo justificado o processo e a necessidade da 

instrução criminal, onde será oportunizada ampla defesa ao Requerente.IV 

- Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e, não incidindo na espécie 

nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 do CPP, DESIGNO para o dia 

08/10/2018, às 13h:45min, a audiência de instrução e julgamento (CPP, art. 

399). V - Junte-se aos autos o mandado de citação devidamente 

cumprido.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 482718 Nr: 3534-70.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, EDER SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA, ROBERTI 
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FORTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco da Silva - 

OAB:6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O, José Francisco da Silva - OAB:6286

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu Wiverson 

Romário Teixeira, Dr. Lauro Gonçalo da Costa, OAB/MT 15.304 via DJE, 

para apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 531775 Nr: 5304-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, THIAGO 

DE JESUS ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HARIADINY H. DE A. LOBATO - 

OAB:OABMT 22992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADINY H. DE A. LOBATO - 

OAB:OABMT 22992

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jodewilson Ferreira da Silva, Cpf: 02395594105, Rg: 

1828872-3 SSP MT Filiação: Jose Rodrigues da Silva Filho e Judith Ferreira 

da Silva, data de nascimento: 01/07/1988, brasileiro(a), natural de Rosario 

oeste-MT, solteiro(a), entregador, Endereço: Av. Anisio Hadaad, Quadra 

31, Casa 07, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para no prazo de 10 (dez) dias, comparecer na Segunda Vara Criminal, no 

Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para comprovar 

a propriedade dos seguintes objetos: 01(um) X-BOX, com controle e fonte 

e 01(um) Óculos escuro marca Rayban, apreendidos nos autos acima 

mencionado, para que lhe seja restituído os referidos objetos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 112145 Nr: 7646-34.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISAEL GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE MARTINS DE 

CARVALHO - OAB:OAB/GO 41729

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono este 

feito para abrir vistas a Defesa do Réu , pelo prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 403655 Nr: 13245-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DOS SANTOS FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/MT

 I - Haja vista o comparecimento espontâneo do Réu no processo, através 

da juntada da procuração de fls. 60, hei por bem entender estar suprida a 

necessidade de formalização da citação.

II - O Réu apresentou resposta preliminar às fls. 75/76 e não incide na 

espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 do CPP.

III – Designo para o dia 06/11/2018, às 14h:20min, a audiência de instrução 

e julgamento (CPP, art. 399).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 378199 Nr: 25446-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUCIO MESSIAS DO AMPARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Denunciado(a): Sandro Lucio Messias do Amparo Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Fazenda Salina, Bairro: Zona Rural, 

Cidade: Nossa S. do Livramento-MT

Finalidade:1. PROCEDER A INTIMAÇÃO DODENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

2. PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA CUSTA 

JUDICIÁRIA, no valor de R$ (?) (?), conforme cálculo de fls. 240, SOB 

PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA 

ESTADUAL PARA A DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

BEM COMO DE LEVAR A PROTESTO, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTÁ INCURSO NAS SANÇÕES 

PREVISTAS NO ARTIGO 171 §2º INCISO I DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para 

CONDENAR, nas penas do art. 171, §1º, I, do Código Penal, SANDRO 

LÚCIO MESSIAS DO AMPARO, brasileiro, filho de Benedita da Conceição 

Amparo e Benedito Messias do Amparo, nascido aos 26/10/1987, natural 

de Jangada/MT.

 Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

 Não há nada nos autos sobre personalidade do Réu capaz de influenciar 

na aplicação da pena.

A culpabilidade mostra-se normal para o tipo.

 Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta, assim como 

circunstâncias em que ele foi praticado.

As consequências do ilícito são as naturais e o comportamento da vítima 

em nada influenciou para sua prática.

São as razões pelas quais fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão 

e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a 

definitiva e estabeleço o regime aberto para o início do seu cumprimento, 

nos termos do art. 33, § 2°, “c” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Condeno o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 13 de setembro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 386200 Nr: 2744-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MARILENE ALVES, WANDERSON SANTOS VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DA PRIMEIRA DELEGACIA DE 

POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

MARILENE ALVES qualificada na inicial, impetrou “Habeas Corpus”, em 

favor de WANDERSON SANTOS VAZ, com o intuito de obstar 

constrangimento ilegal que este estaria sofrendo em virtude de prisão 

decorrente, segundo afirma, de abuso de poder por parte da autoridade 

indicada como coatora, qual seja, o Delegado da 1ª Delegacia de Polícia do 

Centro de Várzea Grande/MT.

Solicitadas as inofrmações, estas foram apresentadas ás fls.16/17.

O Ministério Público manifestou-se à fls. 19/20.

É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos observo que cessou o ato contra o qual se insurge 

a Impetrante, com a soltura do Réu/Paciente, rarzão pela qual JULGO 

PREJUDICADO o pedido, com fundamento no art. 659, do Código de 

Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 545096 Nr: 12403-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Miro Agostinho das Neves e Weruska Fontes 

Magalhães da decisão que segue: "Vistos.Intíme-se o advogado para 

apresentar procuração. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 547487 Nr: 13780-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARA LAURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: emanuel sempio - 

OAB:25074

 INTIMAÇAO DO PATRONO DA ACUSADA PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 

16/10/2018 ÀS 14:15 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516376 Nr: 22475-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROOSEVELT SANTOS 

AMORIM - OAB:15.635, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:OABT/MT 21.538

 Intimação do advogado devidamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença prolatada nos presentes autos que segue: "Isto posto, julgo 

procedente a denúncia para CONDENAR o réu FELIPE ALVES FERREIRA, 

suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, § 4º, da Lei 

nº 11.343/2006, combinado com art. 65, I e III, “d”, do Código Penal.Passo a 

dosar a pena –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal 

todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o 

contrário.A quantidade significativa da droga, que deveria ser aqui 

considerada como critério de recrudescimento da pena base, não o será, 

uma vez que utilizada como fundamento para reduzir o benefício do 

privilégio para uma redução de apenas 1/6 (um sexto), evitando-se a dupla 

valoração.Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal 

c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base 

em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão 500 

(quinhentos) dias multa.Reconheço as atenuantes da maioridade penal 

relativa e da confissão espontânea, porém a pena está em seu mínimo 

legal.Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1/6 

(um sexto), justificando tal patamar em função da quantidade significativa 

da droga (2.575kg), encontrando a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) 

meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias multa.Inexistindo nos 

autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena 

torno-a definitiva nos moldes acima .Estabeleço o regime inicial semiaberto 

para o cumprimento da pena.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um 

trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação 

econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, 

c/c art. 43 da Lei 11.343/2006.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534227 Nr: 6731-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELSON HENRIQUE LEITE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, GISELE LACERDA GOMES GENNARI - OAB:5901B

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de instrução e julgamento no dia 04 dezembro de 2018 às 14h30min no 

fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515029 Nr: 21658-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu:MAIKE 

SOARES BATISTA DE ANDRADE, suficientemente qualificado nos autos, 

nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do 

art.2º, da Lei 8.072/1990 e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 c/c art. 65, III, 

“d”, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Passo a dosar as penas 

–Do tráfico –....Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso 

permitido –....Do concurso material -Tendo em conta o que estabelece o 

art. 69 do Código Penal, e não sendo possível a simples soma matemática, 

ante a diversidade do regime do crime hediondo, estabeleço a pena final 

em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos 

conforme a Lei dos Hediondos, 1 (um) ano de detenção e 564 (quinhentos 

e sessenta e quatro) dias multa.Torno a pena definitiva nos moldes acima 

Estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, em 

razão do réu ser primário e de que as penas cumuladas são inferiores a 8 

(oito) anos de reclusão. (CP, art. 33, §§ 2º, b, e 3º).Fixo o valor do dia 

multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a 

situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do 

Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais.Após o trânsito em julgado, transfiram-se o 

numerário (R$150,00) ao FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 

(FUNESD/MT – instituído pela Lei n. 10.057/2014).Após o trânsito em 

julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.Ainda, após o 

trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de 

informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…Oficie-se a Autoridade 

Policial, autorizando a incineração da droga apreendida.Promova-se o 

encaminhamento da arma de fogo, da qual dou perdimento, ao Exército 

para as providências cabíveis.Encaminhem-se os seguintes objetos: duas 

balanças de precisão, à Diretoria do Fórum para destinação ou 

destruição.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 521460 Nr: 25182-09.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, RAFAEL 

RIBEIRO MAGALHÃES, WEMERSON RIBEIRO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para a 

audiência de instrução e julgamento dia 27 de Novembro de 2018, às 

15h30min no Fórum desta Comarca.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 532485 Nr: 5688-27.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE ARRUDA, LUIZ FELIPE 

DA SILVA BRASILEIRO, MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS, DEYVISON 

DE SOUZA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hariadiny halessa de 

almeida lobato - OAB:22992, RAUL COELHO CURVO - OAB:11.732

 DR. RAUL COELHO CURVO OAB/MT 11732/0 E DRª HARIADINY 

HALESSA DE ALMEIDA LOBATO OAB/MT 22992/0 - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 453822 Nr: 13539-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMIR FUNARI, JORGE MARCELO SOUZA 

NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/MT, RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - OAB:23119/0

 DRª ANA KAROLINA BULHÕES OAB/MT 11257/0 E DR. RAFAEL ROBSON 

ANDRADE DO CARMO OAB/MT 23119/0 - para que apresente as 

alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 507954 Nr: 17931-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS GABRIEL QUEIROZ MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 

OAB:18331/O

 DR. TADEU CESARIO DA ROSA OAB/MT 18331 - para apresentar as 

alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 534623 Nr: 7033-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL KEMPES CAVALCANTI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:16.457

 DRA MARIZETE SANTOS FRANÇA, OAB nº. 16457 da audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo designada para o dia 

1º.10.2018, às14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 524667 Nr: 1161-32.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROSO - 

OAB:14.844

 DRª BEATRIZ BARBOSA PEROSO OAB/MT 14844 - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 490192 Nr: 8138-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ MORAES DELFORTE, 

CRISTIANO DOMINGUES DA LUZ, FABIO JUNIOR DA SILVA, DEAN PIRES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274, OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7035/O, 

Osny Kleber Rocha Auresco/ - OAB:

 DR. OILSON AMORIM DOS REIS OAB/MT 7035 e DRª DANIELY MARTINS 

DE VASCONCELOS OAB/MT 21617/0 - para apresentar as alegações 

finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 376845 Nr: 24426-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALIFE AARÃO SOUTO, LUIZ FERNANDO DA 

SILVA IANOSKI, RICARDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 DR. LAURO GONÇALO DA COSTA OAB/MT 15304 - para apresentar as 

alegações finais.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467061 Nr: 19750-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HUSLER PEREIRA ASCANIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO HUSLER PEREIRA ASCANIA, 

Cpf: 03772389104, Rg: 2077182-7, Filiação: Francis Christine Pereira 

Ascania e Francisco Roberto Ascania, data de nascimento: 12/03/1991, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, 

Telefone 9271-2488. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo Código 467061Indiciado: ROBERTO HUSLER PEREIRA 

ASCANIAVistos em correição.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ROBERTO HUSLER PEREIRA 

ASCANIA pela prática, em tese, do deligo tipificado no artigo 129, §9º, em 

concurso material com artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, “f”, todos do 

Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência 

Doméstica), contra a vítima LAURISTELA ANUNCIAÇÃO DE 

ALMEIDA.Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra ROBERTO HUSLER PEREIRA ASCANIA, uma vez 

que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo código.Cite-se o 

acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as 

razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo 

tudo ser certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada a necessidade de nomeação de Defensor Público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou documentos, 

conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias .Defiro os pedidos formulados nos itens “a”, “b” e “c” de 

fls. 45.Intime-se a vítima para que, caso queira, ofereça a peça processual 

cabível para o crime de injúria.Às providências. Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 15 de dezembro de 2016.Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 20 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486972 Nr: 6236-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALMIR COSTA DE DEUS, Cpf: 

84452773168, Rg: 12069795, Filiação: Sem Qualificações, data de 

nascimento: 14/10/1979, brasileiro(a), natural de Vàrzea Grande-MT, 

convivente, caminhoneiro, Telefone 93061262. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código: 486972Réu: WALMIR COSTA DE DEUSVistos 

etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de WALMIR COSTA DE DEUS pela prática, em tese, 

dos crime tipificado no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 

61, II, do CP, em observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a 

vítima VANDILLANDES CACIA DA SILVA.Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra WALMIR 

COSTA DE DEUS, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo código.Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou 

documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias .Indefiro o pedido formulado no item 1, alínea 

“a” de fl. 34, porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações quando do oferecimento da denúncia, 

conforme artigo 1.373, subitem II da CNGC.No que tange aos pedidos do 

item 1, alíneas “b” e “c” de fl. 34, determino a Sra. Gestora Judiciaria que 

proceda-se as comunicações à Autoridade Policial, ao Cartório Distribuidor 

e ao Instituto de Identificação do Estado de MT, bem como a alimentação 

do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

nos termos em que dispõe oart. 1373, inciso III,da CNGC. No que tange ao 

crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), constato que já foi extinta a 

punibilidade do indiciado conforme decisão de fls. 33. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 20 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 497238 Nr: 12308-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLAN LEITE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLAN LEITE RIBEIRO, Cpf: 

02907343122, Rg: 1455152, Filiação: Cirila Leite Ribeiro, data de 

nascimento: 13/01/1981, brasileiro(a), natural de Vila Bela da Santissima 

Trindade-MT, convivente, marceneiro, Telefone 65 9293-0286. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código: 497238Réu: VANDERLAN LEITE RIBEIROVistos 

etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de VANDERLAN LEITE RIBEIRO pela prática, em tese, 

dos crimes tipificado no artigo 129, §9º, em concurso material (art. 69, 

caput, do CP) com artigo 147, caput, este com incidência do artigo 61, II, “f” 

ambos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei n. 

11.340/2006, contra a vítima LEIDE TAINA DOS REIS ALVES.Havendo nos 

autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a 

persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

contra VANDERLAN LEITE RIBEIRO, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo código.Cite-se o acusado para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderá argüir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as 

razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo 

tudo ser certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada a necessidade de nomeação de Defensor Público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou documentos, 

conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias.Indefiro os pedidos formulados nos item 1, alíneas “a”, “b” 

e “c” de fls. 52, porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações durante a instrução processual, conforme 

artigo 1.373, subitem II da CNGC.Defiro os pedidos constantes nos itens 2 

da quota de folha 52.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 06 

de outubro de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 20 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 210414 Nr: 95-75.2018.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO GALO, JOSÉ LAERCIO 

GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:, LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - OAB:19562

 Intimar os Drs. JESSICA BRAGA DA SILVA – OAB/MT 17.895 e 

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR – OAB/MT 19.562, advogados 

das partes, para tomar ciência da r.sentença de fls. 30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 210778 Nr: 453-40.2018.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

CASAS BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LOBOSCO SILVA - 

OAB:297607, VANILDA CULCA CORREIA - OAB:22.239

 Intimar os Drs. FABIO LOBOSCO SILVA – OAB/SP 297.607 e VANILDA 

CULCA CORREIA – OAB/MT 22.239 e JOÃO DE FREITAS NOVAIS II – 

OAB/MT 12.052, advogados constituídos pelas partes a tomarem ciência 

da r.sentença de fls. 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 210411 Nr: 92-23.2018.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDUGELO FRANCISCO DE ARRUDA, JOSÉ 

LAERCIO GALLO, ANTONIO APARECIDO GALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:17895, LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - OAB:19562

 Intimar os Drs. JESSICA BRAGA DA SILVA – OAB/MT 17.895, LEOVALDO 

ALVES DE CASTRO JUNIOR – OAB/MT 19.562 e ORIVALDO RIBEIRO – 

OAB/MT 1.276, advogados das partes, para tomar ciência da r.sentença 

de fls. 58/59.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004246-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY MACHADO SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, cujo teor 

é:Certifico que, do Mandado de BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO DESTA 

COMARCA por Determinação da MMª Juíza de Direito da VARA ESP. EM 

DIREITO BANCÁRIO extraído dos autos acima mencionado, dirigi-me até a 

Rua Salim Nadaf, Centro Norte, lá estando não foi possível proceder a 

APREENSÃO do bem descrito no Mandado um veiculo marca honda 

modelo biz op básico 125 flex placa QCQ 2248, e a CITAÇÃO DO 

REQUERIDO RONEY MACHADO SILVA, em razão de não localizar o bem e 

o requerido. Pelo exposto faço a devolução do Mandado para os devidos 

fins. O referido é verdade e dou fé. Gerson Mendes de Souza . 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001990-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SOUTHIER (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005288-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)
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SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYKA FLORES SPIGUEL (EXECUTADO)

JEFERSON SILVENTE SPIGUEL (EXECUTADO)

JV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, cujo teor é: 

Certifico que em cumprimento ao referido mandado, que me dirigi à Rua 

São Paulo, 545, Nova Várzea Grande/MT, lá estando não foi possível dar 

cumprimento ao mandado. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de abril de 2018. 

MARCIA CRISTINA DE FRANCA LEAO - Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004767-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU CERBARO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI COSTA RAMOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Dados do processo: 

Processo: 1004767-85.2017.8.11.0002; Valor causa: $87,491.25; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Parte Ré: RÉU: VANDERLEI COSTA 

RAMOS O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo 

de 15(quinze) dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 21 de 

setembro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura - Gestora Judiciária. SEDE 

DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003021-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERILDO MOTTA RAMOS (EXECUTADO)

MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS (EXECUTADO)

PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407399 Nr: 15357-12.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ESTEVAM GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A., BANCO PAN 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JÚNIOR - OAB:SP / 131.896, EDUARDO CHALFIN - OAB:241.287/SP

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319290 Nr: 15671-26.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOUCHI & NOUCHI LTDA - (MULTI TUBOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYB - 

OAB:6351/MT, Mercedes de Lima Magalhaes - OAB:13367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 35. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos na inicial para 

declarar a nulidade parcial da cláusula 1.7, "f", e 2.7, "f", a fim de declarar 

a responsabilidade solidária das partes. CONDENAR o requerido a 

ressarcir ao autor o valor de R$ 4.877,25 (quatro mil, oitocentos e setenta 

e sete reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido pelo INPC 

desde a data do desconto, e acrescido de juros de mora desde a citação, 

valor este que corresponde a metade dos valores descontados. 36. 

Considerando a sucumbência recíproca, ficam os ônus sucumbenciais 

divididos na forma pró-rata, estes fixadosem R$ 3.000,00 (três mil reais), 

nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.37. Transitada 

em julgado, proceda-se as anotações de praxe e arquivem-se os 

autos.38. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346986 Nr: 13422-68.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 20. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o 

autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 

% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.21. Transitada 

em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.22. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292381 Nr: 12193-44.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA NERES CORREA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A (BRADESCO 

FINANCIAMENTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Certifico que o alvará expedido nestes autos consta no sistema 

SISCONDJ como pago

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314804 Nr: 11101-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero as intimações efetuadas nas Certidões de fls. 73 e fls. 75, pois o 

depósitos da diligência no bairro Centro em Várzea Grande colacionado 

nos autos pelo autor em fls. 74/74-v e fls. 76/76-v está em 

desconformidade com o endereço requerido na petição do autor de fls. 72 

para expedição de mandado no bairro Petrópolis em Várzea Grande.

Dessa maneira, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Petrópolis em 

Várzea Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste 

Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352067 Nr: 17367-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A, SIRLENE BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE BARBOSA RODRIGUES, BANCO FIAT 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:OAB-MT 10100, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 Vistos.

.

1. Ao requerido/reconvinte para que, querendo, impugne aos termos da 

contestação apresentada na reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Determinação a renumeração dos autos a partir das fls. 254.

3. Após, conclusos para prolação de sentença, em conjunto com os autos 

revisionais em apenso.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 388354 Nr: 4325-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436432 Nr: 4859-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L CAMPOS NEVES CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente para impugnar a contestação, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 397910 Nr: 10208-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291942 Nr: 11689-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

AMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILJO - OAB:OAB/MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321371 Nr: 17775-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391073 Nr: 5966-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MEIRELES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 416094 Nr: 19950-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA GUIA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431256 Nr: 1673-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433428 Nr: 3070-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LUIS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313920 Nr: 10145-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LUIZ DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410611 Nr: 16968-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325269 Nr: 21672-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 415922 Nr: 19861-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE DA MATA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 98278 Nr: 7548-83.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONEY ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEPHANIE CORDEIRO 

POLESSO - OAB:25.047/MT

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do requerido em fls. 101/102.

2. Pois bem. A fim de seja dado o integral cumprimento a sentença, 

determino para que a senhora Gestora expeça oficio ao DETRAN/MT para 

que proceda a baixa da restrição judicial que recai sob o gravame do 

veículo.

3. Após, cumprida a determinação supra, em nada sendo pugnado, 

retorne-se os autos ao arquivo.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280918 Nr: 24848-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R REFRIGERAÇÃO LTDA ME, ODEMAR 

APARECIDO DIAS, RICARDO MARCIO ZEFERINO, SANDRA UHDRE 

ZEFERINO, LEANDRO ZANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA MORIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5408/MT
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 Vistos.

1. Primeiramente determino que a Sra. Gestora Judiciária traslade para o 

presente feito cópia da sentença proferida nos autos dos embargos a 

execução em apenso (autos nº 14845-97.2013.811.0002 - cód. 318464).

2. Ademais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente 

apresente a planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise 

do pedido de indisponibilidade financeira.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331607 Nr: 334-60.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIDELMA LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:9113-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 42. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, para determinar a restituição, em dobro, das 

importâncias descontadas irregularmente da folha de pagamento da 

autora, no importe de R$- 26,46 (vinte e seis reais e quarenta e seis 

centavos), com exceção das parcelas 24 a 33 do contrato sub judice, 

inclusive aquelas que foram descontadas no curso do processo, 

devidamente atualizadas pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação (Súmula 163, STF), e correção monetária (INPC), a partir 

do desembolso (Súmula 43, STJ) e ainda, CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de DANOS MORAIS, cujo 

valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, 

pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 

1% a.m., contados da citação, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar concedida nos autos.43. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).44. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.45. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318464 Nr: 14845-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R R REFRIGERAÇÃO LTDA ME, SANDRA UHDRE 

ZEFERINO, RICARDO MARCIO ZEFERINO, ODEMAR APARECIDO DIAS, 

LEANDRO ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:MT-5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 34. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil.35. 

Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.36. Transitada em 

julgado, translade-se cópia desta decisão aos autos em apenso (Processo 

Cód. 280918), procedendo-se com as baixas e anotações de praxe.37. 

P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 200543 Nr: 11125-35.2007.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO MATOGROSSENSE 

DE MADEIRAS LTDA, GISLENE BLINI CALLEJAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO GIL FERRIRA 

MACHADO - OAB:10.725, SHERLOCK HOLMES DA SILVA - 

OAB:4237-B/MT

 Vistos.

.

1. Da análise dos autos, denota-se que a representação processual da 

instituição financeira encontra-se irregular, estando ausentes na cadeia 

de procurações de fls. 127/132 e 140 o instrumento que confera poderes 

à Dra. Cristiana V. Borges Martins (OAB/MT-13.994-A) e Dra. Mariana 

Marques de Mendonça (OAB/MT-16.067).

2. Desta forma, concedo à autora o prazo de 05 (cinco) dias para que 

regularize a representação processual.

 3. Na sequência, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320699 Nr: 17105-50.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOECY ROSANEA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587, LEANDRO CESAR DE JORGE - OAB:SP 

200.651

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico irregularidade na representação 

processual do segundo requerido, Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – 

Várzea Grande – SPE LTDA.

2. Ocorre que, não há instrumento de procuração outorgando poderes à 

advogada subscritora da contestação (fls. 93/113), nem ao advogado Dr. 

Leandro Cesar de Jorge, considerando a cadeia de substabelecimentos 

apresentada nos autos.

3. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o requerido 

citado regularize sua representação processual, sob pena de revelia, com 

o desentranhamento da contestação e entrega ao subscritor.

4. Decorrido o prazo acima disposto, certifique-se e voltem-me conclusos 

para deliberações pertinentes.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308045 Nr: 3981-97.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GOULART COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

SEMEAR S/A, BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864MG, Flávia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:109.730 MG, Flávio Roberto de Almeida Tavares - OAB:147386, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, RAFAEL 

ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A-MT

 37. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. 38. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor da causa, 

conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação essa suspensa 

por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte autora é 
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beneficiária da justiça gratuita.39. Após o trânsito em julgado e cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se com as anotações e baixas de 

estilo.40. P. I. C. 41. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375945 Nr: 23725-44.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela 

Antecipada, promovida por ALIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Analisando os autos, verifico que o autor é residente e domiciliado na 

Comarca de Cuiabá/MT, consoante informações subtraídas dos autos.

3. Pois bem, a competência territorial, em se tratando de relação de 

consumo, é equiparada à absoluta. Portanto, dela deve conhecer, ex 

officio, o Juiz, ante a incidência do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor. O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à 

prevalência do foro do domicílio do Autor, o que, sem dúvida, lhe é mais 

benéfico.

4. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

REVISIONAL. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. Ementa da decisão agravada: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

AÇÃO REVISIONAL. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. Seguindo a orientação 

já consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser 

reconhecida como absoluta a competência do foro do domicílio da parte 

autora, podendo, inclusive, ser declinada de ofício. Possível a aplicação do 

art. 557, "caput", do CPC quando a decisão agravada está em 

consonância com o entendimento da Câmara, como no caso. Precedentes. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70067694745, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 08/03/2016).”

5. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, com fundamento no 

entendimento jurisprudencial no sentido de, em se tratando de relação de 

consumo, ser absoluta a competência, aliado ao artigo 64, §1º do CPC, 

que preconiza que a incompetência absoluta deverá ser declarada de 

ofício, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, onde estes 

autos deverão ser encaminhados, após as baixas de estilo.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 203278 Nr: 13514-90.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO MATOGROSSENSE DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GIL FERRIRA MACHADO 

- OAB:10.725, SHERLOCH HOLMES DA SILVA - OAB:4237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

.

1. Da análise dos autos, denota-se que a representação processual da 

instituição financeira encontra-se irregular, estando ausentes na cadeia 

de procurações de fls. 355/360 e 368 o instrumento que confera poderes 

à Dra. Cristiana V. Borges Martins (OAB/MT-13.994-A) e Dra. Mariana 

Marques de Mendonça (OAB/MT-16.067).

2. Desta forma, concedo à requerida o prazo de 05 (cinco) dias para que 

regularize a representação processual.

 3. Na sequência, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321391 Nr: 17794-94.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATTILIO REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:OAB/SP239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos.

.

1. Com a publicação da Lei 13.340/2016, que autorizou a liquidação e a 

renegociação de dívidas de crédito rural, verifica-se que houve a 

suspensão, até 27 de dezembro de 2018, do curso de cobranças judiciais, 

bem como de execuções e cobranças judiciais em curso.

2. Dessa forma, considerando que o instrumento de crédito dos autos, 

enquadra-se na previsão legal, por força do artigo 10 da lei 13.340/2016, 

determino a suspensão da presente execução até 27 de dezembro de 

2018, devendo o feito aguardar o transcurso de referido prazo, junto à 

secretaria do juízo.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 234635 Nr: 14655-76.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA DE BARROS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE L. 

MOSQUEIRO - OAB:11.178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338666 Nr: 6838-82.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cristiane belinati garcia 

lopes - OAB:11.877-A

 Vistos.

.

1. Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. Todavia, 

verifico que a autora não foi intimada para impugnar os termos da 

contestação apresentada pela requerida, com arguição de preliminar de 

mérito.

2. Desta forma, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa, concedo a autora o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

querendo, apresente sua impugnação.

3. Ainda, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as partes, as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as.

4. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322113 Nr: 18537-07.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar no mesmo, 

requerendo o que entender necessário , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 387163 Nr: 3398-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, MARCIA MARIA 

DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 321829 Nr: 18250-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAIR PRADO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 372806 Nr: 21425-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, ELISABETH APARECIDA DE LIMA, SYLLAS DE LIMA, MARIA DO 

SOCORRO RODRIGUES BAENA, ISMAEL BAENA CASTILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325993 Nr: 22362-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEU DOS SANTOS FERREIRA ME, ELIEU DOS 

SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287262 Nr: 6583-95.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO GRIGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433389 Nr: 20615-56.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROPOSTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL LTDA, ARNALDO ALBINO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT12560, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299616 Nr: 20201-10.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAIR JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 485, §4º, do CPC, intime-se o requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de desistência 

do autor, consignando que seu silêncio importará em concordância tácita.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 232213 Nr: 12310-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM. CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WK TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente para impugnar a contestação, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309604 Nr: 5616-16.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA PEREIRA DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S. A . 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, denota-se que o acordo realizado entre as 

partes (Nº 6173537, de 10/01/2013) para quitação do contrato nº 

51462562 (cartão de crédito) e do contrato nº 751692901 (CDC 

Empréstimo), encontra-se incompleto ante a ausência de informações 

necessárias para a sua análise, tais como, valor das parcelas, juros 

praticados e as cláusulas gerais.

2. Desta feita, considerando que para o julgamento do feito é 

imprescindível a juntada do contrato e suas cláusulas gerais, e, 

considerando ainda a inversão do ônus da prova, que ora defiro, concedo 

à instituição financeira o prazo de 05 (cinco) dias, para que apresente os 

documentos acima mencionados, visando a solução imediata do litígio.

3. Ainda, no mesmo prazo, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, justificando-as.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251087 Nr: 10305-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271361 Nr: 12123-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACYR MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286322 Nr: 5537-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO - PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMARIA SEVERINA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295217 Nr: 15428-19.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA 

- OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297597 Nr: 18047-19.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINA BENEDITA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307122 Nr: 2970-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TOSTI - ME (REFRITOSTI 

REFRIGERAÇÃO), ANTONIO TOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343556 Nr: 10717-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA EPP, 

AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373287 Nr: 21755-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS 

LTDA-EPP, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS, MARCOS ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374563 Nr: 22730-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELY DA CRUZ BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104777 Nr: 885-84.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elione Izete de Souza 

Gomes - OAB:7118-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280211 Nr: 24101-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MINOTT DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319646 Nr: 16015-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGYS R. G. DE MATOS - ME, REGYS RIBEIRO 

GARCIA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO A RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 258090 Nr: 16239-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C.M. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA, MARCIO LUIZ DE SIQUEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292496 Nr: 12315-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO GONÇALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Echeverria 

- OAB:4939/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313661 Nr: 9854-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS E RAÇÕES LTDA-EPP, ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA COSTA, 

ATAIDE MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274813 Nr: 17821-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIRIO GARCIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304698 Nr: 314-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333489 Nr: 2308-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BENITES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440464 Nr: 6996-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISA PIMENTA BUENO GRANJA, RAISA 

PIMENTA BUENO GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370549 Nr: 19842-89.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE GOMES OLIVEIRA ZALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435766 Nr: 4485-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CLARO DE CRISTO EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:OAB/MT 9.963

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 102705 Nr: 11611-54.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL HENRIQUE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424554 Nr: 24375-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIS RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439366 Nr: 6456-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIM EUGÊNIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237323 Nr: 17138-79.2009.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA SIMÕES PESSOA - 

OAB:112.202, VANESSA CASTILHA MANEZ - OAB:331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 
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autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387213 Nr: 3443-48.2015.811.0002

 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 CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDENAUER ZAMBONINI FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424981 Nr: 24590-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA, 

JORGE DE OLIVEIRA SOUZA, MARIA MALFADA SUTY SOUZA, MAURO 

SUTY, MARTA APARECIDA CAPARROZ SUTY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 441143 Nr: 7371-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MS- 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447029 Nr: 10437-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMENTAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, MARIA RITA DUDEQUE BAGGIO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307827 Nr: 3767-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA, 

REINALDO CESAR FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394989 Nr: 8408-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES ME, CLAUDINEI 

VIEIRA DE CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 4667 Nr: 7620-80.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA DOM BOSCO LTDA, CLAYRTON 

SILVEIRA, ROSA MARIA S. SILVEIRA, MARCELO SILVESTRIN SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, JOSÉ GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270994 Nr: 12930-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA POMPEU DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297798 Nr: 18263-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO OLIVEIRO SACOMANI ARALDI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310991 Nr: 7057-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE ARRUDA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JACKSON W. R. DOS SANTOS - OAB:226.132-OAB-SP, 

JOSE MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385808 Nr: 2516-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA – 

ME, ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401083 Nr: 11918-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS E FERREIRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 412134 Nr: 17875-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREVALE TRANSPORTES LTDA ME, 

ALEXANDRE DE ARAUJO SERRA, JOVILSO JOSÉ LAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDMIAN - 

OAB:11876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:OAB/MT 

20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 261654 Nr: 804-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON SEBASTIÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280465 Nr: 24390-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FURLANETE CONESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304103 Nr: 25055-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371073 Nr: 20225-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P R G TRANSPORTES E MATERIAL DE 

CONSTRUÇAO LTDA, PAULO ROBERTO GONÇALVES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 216604 Nr: 11970-33.2008.811.0002

 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 CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGÊ CALÇADOS LTDA ME, ANDRÉ TISSOT 

WENDER, ADELMO WENDER, TEREZINHA VILMA ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBATIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338963 Nr: 7114-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA EPP, ADILSON 

JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 
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autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409323 Nr: 16308-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO TEIXEIRA, MARIA 

AUXILIADORA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291542 Nr: 11287-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307800 Nr: 3740-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON MUNIZ ME, FERNANDO GOMES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389921 Nr: 5285-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA ME, ALAN DE SOUZA CARDOSO, CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA, 

DAYANA IZABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436802 Nr: 1552-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE ALMEIDA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320181 Nr: 16571-09.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332687 Nr: 1380-84.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BARBOSIRES MONTEIRO DE 

OLIVEIRA & CIA LTDA, JEFERSON BARBOSIRES MONTEIRO DE OLIVEIRA, 

LINDSAY WINDSOR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332694 Nr: 1386-91.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BERNARDETE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250239 Nr: 9602-80.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA ME, ADILSON SILVESTRE DA SILVA, EDNA 

SILVESTRE DA SILVA, LUCIMARA CRISPIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar nos autos acerca da 

CARTA PRECATÓRIA devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº. 470/2018-GRHFC 

  
A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e considerando o expediente CIA 070.7582-97.2018 oriundo do 
Sindojus, 

 
RESOLVE: 

  
Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Semanal, para a Custódia, dos Oficiais de 
Justiça da Zona Presídio, lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o 
trimestre de OUTUBRO a DEZEMBRO/2018,  na forma abaixo discriminada: 

 
 Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro de 2018 

Período Oficial de Justiça 
De 01/10/2018 a 05/10/2018 Gicélia Pedra Capioto 
De 08/10/2018 a 11/10/2018 Alexandre Girard Ribeiro da Silva 
De 15/10/2018 a 19/10/2018 Rosilene Duarte Sigarini Mendonça 
De 22/10/2018 a 26/10/2018 Benedito José de Magalhães 
De 29/10/2018 a 31/10/2018 Celson Célio de Amorim 
De 05/11/2018 a 09/11/2018 Leonardo Sant’Anna de Hollanda 
De 12/11/2018 a 14/11/2018 Liciana Aparecida Tadaieski Rodrigues 
De 21/11/2018 a 23/11/2018 Luis Carlos Monteiro dos Santos 
De 26/11/2018 a 30/11/2018 Naldo Luiz da Silva 
De 03/12/2018 a 07/12/2018 Simone Vieira Ormonde 
De 10/12/2018 a 14/12/2018 Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza 
De 17/12/2018 a 19/12/2018 Eliane Pereira Pires 

 
Art. 2º - O Oficial de Justiça que estiver escalado deverá permanecer na Secretaria da 11ª 
Vara Criminal, a partir das 16 horas até o término dos trabalhos das audiências de custódia, 
à disposição do Magistrado que estiver realizando as audiências de custódia, recebendo 
diretamente da Gestora da 11ª Vara Criminal os mandados e alvarás expedidos. 
 
Art. 3º - A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da 
Portaria no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
Art. 4º - A Gestora da Central de Mandados deverá afixar a Portaria em local visível para 
que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os 
pessoalmente.  
 
Art. 5º - A escala semanal de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da 
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Central de Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada. 
  

Art. 6º - Nos casos de ausência, justificada ou injustificada, do Oficial de Justiça escalado 
para o cumprimento do plantão semanal, não havendo troca ou substituição entre eles, fica 
imediatamente escalado outro Oficial da Zona Presídio, dentre aqueles que não constam na 
presente escala, pela ordem alfabética.  

 
Art. 7º - Nos casos do artigo 6º, se os Oficiais não escalados por esta Portaria estiverem 
afastados, fica imediatamente escalado o Oficial de Semana Subsequente, na ordem da 
escala de plantão. 

 
Art. 8º - Na semana em que estiver escalado para o plantão da custódia, o oficial de justiça 
ficará suspenso da distribuição diária de mandados. 

 
Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 21 de setembro de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABA 
 

PORTARIA Nº. 471/2018-GRHFC 
  

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na 
Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de 
OUTUBRO/2018, na forma abaixo discriminada. 

 

01/out 

Ana Paula de França Silva  

02/out 

Adilson Cézar da Silva  
Benedito José de Magalhães  Andrea Cristina Carvalho dos Santos 
Eliane Pereira Pires  Dejanira Ovídia da Silva 
João Costa de Souza  Fabiano Ferreira da Silva 
Martha Ribeiro Ens Fernandes  Gézica Pereira Ramos de Oliveira 
Ricardo Borges da Silva Campos  Isabela Brito Lisboa 

     

03/out 

João Carlos Abib Moreira  

04/out 

Antônio Jarbas Gomes Carvalho 
João de Deus Nunes  Eder Gomes de Moura 
Joel Evangelista Nunes Ribeiro  Regis Lisboa Rodrigues 
Jorge Elias dos Santos  Sebastião Rodrigues de Souza Junior 
Juarez Campos Silva  Sônia Cristina de Souza Almeida 
Maurício Silva Santos  Wendel Lacerda de Oliveira 

     

05/out 

Fátimo Nunes Siqueira  

08/out 

Amilson Miguel da Silva 
Leôncio Francisco Miranda da Silva  Ana Maura de Freitas 
Louriley Reis dos Santos  Dinah Ribeiro Rodrigues 
Rita Cássia Soares Pinto  Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 
Selma Dias Martins  Orivaldo Carvalhães de Oliveira 
Vera Lúcia Maria de Araújo  Paulo Rodrigues Ferreira Filho 

 

09/out 

Altair Rodrigues de Souza  

10/out 

Amauri José Elias 
Campoamor Velasques  Antônio Marcelino de Almeida 
Cleomar Cristina Dalexandre  Eliel Cecílio da Silva 
Luiz Mauro Pereira Senna  Guilherme Garcia Neto 
Saturnino Armando Ojeda  Katia Cilene Silva Santos 
Silvana Pavarine de Sá Velasques  Vanda Gomes Ferreira 
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11/out 

Diego Benedito Silva de Moraes  

15/out 

David Ruelis 
Erinaldo de Souza Miranda  Edson Miguel da Silva Barbosa 
Liciana A. Tadaieski Rodrigues  Gicélia Pedra Capioto 
Lourenço Nunes de Siqueira  Gilson Ernesto Carvalho Gomes 
Maurício Dellafina  Lucy Jesus dos Santos 
Nivaldo Franchini  Otávio Gonçalves de Souza 

  
    

16/out 

Jorge Eduardo Leiria  

17/out 

Ademilton Batista Gomes 
Leonardo Santana de Hollanda  Douglas Cardoso de Oilveira 
Lucas Gabriel Gomes Peixoto   Eliete Gomes Rondon Faria 
Maisa Ribeiro de Assis  João Costa de Souza 
Orlando Noronha da Luz  Thais Soares Coelho Lourenço 
Roosevelt Marcos Barros da Silva  Zenilda Ferreira Santana Biava 

  
    

18/out 

Alexandre Girard Ribeiro da Silva   

19/out 

Carlos Renato Leite Salema 
Anselmo Noronha de Oliveira  Fabíola de Cassia Siquinelli 
Ernesto Yoiti Sakamoto  Marcelo da Costa Marques Freire 
José Wilson Gonçalves Tavares  Philipe de Paula da Silva Pinho 
Ronaldo Alves Correa  Roney Cezar Miranda de Carvalho 
Wilson Wagner P. Cardoso de Souza  Vladimir da Mota Oliveira 

  
    

22/out 

Adilson Cézar da Silva   

23/out 

Dejanira Ovídia da Silva 
Andrea Cristina Carvalho dos Santos  Fabiano Ferreira da Silva 
Eliane Pereira Pires  Gézica Pereira Ramos de Oliveira 
Martha Ribeiro Ens Fernandes  Isabela Brito Lisboa 
Ricardo Borges da Silva Campos  João Carlos Abib Moreira 
Rosilene Duarte Sigarini Mendonça  João de Deus Nunes 

 
 

24/out 

Antônio Jarbas Gomes Carvalho  

25/out 

Fátimo Nunes Siqueira 
Joel Evangelista Nunes Ribeiro  Leôncio Francisco Miranda da Silva 
Jorge Elias dos Santos  Louriley Reis dos Santos 
Juarez Campos Silva  Rita Cássia Soares Pinto 
Sebastião Rodrigues de Souza Junior  Selma Dias Martins 
Wendel Lacerda de Oliveira  Vera Lúcia Maria de Araújo 
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26/out 

Amilson Miguel da Silva  

29/out 

Altair Rodrigues de Souza 
Eder Gomes de Moura  Amauri José Elias 
Orivaldo Carvalhães de Oliveira  Ana Maura de Freitas 
Paulo Rodrigues Ferreira Filho  Benedito José de Magalhães 
Regis Lisboa Rodrigues  Luiz Mauro Pereira Senna 
Sônia Cristina de Souza Almeida  Saturnino Armando Ojeda 

     

30/out 

Erinaldo de Souza Miranda  

31/out 

Cleide Vargas de Castilho 
Guilherme Garcia Neto  Lucy Jesus dos Santos 
Liciana A. Tadaieski Rodrigues  Manoela Vital Rodrigues 
Lourenço Nunes de Siqueira  Olga de Oliveira 
Naldo Luiz da Silva  Selma Teixeira Matos de Souza 
Nivaldo Franchini  Simone Vieira Ormonde 

 
Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de 
Mandados, durante o expediente normal do Foro. 

 
Art. 3º - A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da 
Portaria no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
Art. 4º - A Gestora da Central de Mandados deverá afixar a Portaria em local visível para 
que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os 
pessoalmente. 

 
Art. 5º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central 
de Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 
Art. 6º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para 
cumprimento do plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica 
imediatamente escalado o Oficial do dia subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 
Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 21 de setembro de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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